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د افغانســتان د دفــاع وزارت وايــي د افغــان امنيتــي ځواکونــو او 

وســله والــو مخالفينــو تــر منــځ د نښــتو لــه املــه د دغــه هېــواد پــه 

ــوي دي. ــله وال وژل ش ــې ۶۲ وس ــو ک ــو برخ بېالبېل

د دغــه وزارت لــه خــوا نــوې خپــره شــوې خربپاڼــه کــې راغــي، دغــه 

کســان ننګرهــار، پکتيــکا، وردګــو، غــزين، کندهــار، فراه، بدخشــان، 

تخــار او هلمنــد واليتونــو کــې وژل شــوي دي.

ــه د  ــې ۵ تن ــانو ک ــويو کس ــه وژل ش ــا پ ــه وين ــوي وزارت پ ــاد ش د ي

ــې  ــت« نومــې ډل ــان او دوه د »اســالمي دول ــي قومندان ــو ځاي طالبان

ــان شــوي دي. ــور ټپي ــه ن ــره ۲۸ تن ــر دې رسبې غــړي دي، پ

ــتې، د  ــه اخيس ــم برخ ــو ه ــي ځواکون ــې هواي ــو ک ــو عمليات ــه دغ پ

طالبانــو پېنځــه قومندانــان رسه د ۱۵ تنــو هلمنــد واليــت کــې او ۲۳ 

ــد ولســوالۍ کــې وژل شــوي. ــه ميون ــه د کندهــار پ تن

د بدخشــان واليــت پــه راغســتان ولســوالۍ کــې هــم ۹ تنــه وســله 

ــان دي. ــور ټپي ــه ن ــان وژل شــوي او اووه تن وال طالب

ــو ادعــا  ــي ســاتونکو د وژل ــو د څــو افغــان امنيت ــو طالبان وســله وال

کــړې، د فــاع وزارت هــم د ۷ رستېــرو د وژل کېــدو پخلــی کــړی دی.

پولیـس پاکسـتان بـه هـزاران پناهجوی افغانسـتان 
کـه در کناره هـای مـرز تورخـم زندگـی می کننـد 
هشـدار داده کـه روز جمعـه ایـن کشـور را تـرک 

. کنند
گفتـه  می شـود کـه ایـن پناهنـده گان بـه طـور غیر 

قانونـی در ایـن منطقـه  زندگـی می کننـد.
بنابـر گـزارش، پولیـس این کشـور بـه پناهنده گان 
گفته اسـت کـه به رضایـت خود پاکسـتان را ترک 
کننـد؛ در غیـر ایـن صـورت بـا توسـل بـه زور از 

این کشـور خـارج خواهند شـد.

بـر اسـاس آمارهـای ارایـه شـده، بیـش از 2200 
مـرز  ایـن  کناره هـای  در  افغانسـتان  خانـواده  

می کننـد. زنده گـی 
ایـن در حالیسـت کـه مـاه پیـش پاکسـتان پـس از 
دیـدار با نماینده گان کمیسـاری عالی سـازمان ملل 
در امـور پناهنـدگان، فرسـتاده  ویـژه  ایـن سـازمان 
بـرای افغانسـتان و مقام هـای افغانسـتان، حضـور 
پناهنـدگان غیرقانونـی را بـرای 6 مـاه دیگر تمدید 

بود. کـرده 
روابـط افغانسـتان و پاکسـتان اخیراً روبـه وخامت 

گراییده اسـت. 
افغانسـتان از پاکسـتان در نشسـت وارسـا رسـمًا 
شـکایت کـرد و ایـن کشـور را مانـع صلـح عنوان 
کـرد. این موضوع فشـار را بر مهاجران افغانسـتانی 

در پاکسـتان افزایش بخشـیده اسـت.
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دو تن در پنجصد فامیلی کشته شدند

افزایش جرایم جنایی در کابل

هشدار پولیس پاکستان به پناه جویان:

بیرون شوید؛ ورنه به زور متوسل می شویم

كابـل  جنایـی  تحقیقـات  رییـس 
در رابطـه بـه بازداشـت افـرادی 
كـه بـه چهـرة سـه بانـو در شـب 
دوم عیـد اسـید پاشـیده بودند، 
گفـت: »در رابطـه به قضیه سـه 
بانویـی كه به چهرة شـان اسـیده 
افـرادی  بـود،  شـده  پاشـیده 
بـه  امـا  شـده اند؛  بازداشـت 
اسـاس در خواسـت خانواده های  
شـهرت  افشـای  از  مجروحیـن 

ایـن افـراد خـود داری كـرد
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آنچـه کـه در کمیتـۀ روابـط خارجـی کانگرس 
امریـکا در مـورد پاکسـتان گفتـه شـد، شـاید 
منسـجم ترین و تندتریـن مواضعـی باشـد کـه 
ظرف پانزده سـال گذشـته از سـوی این کشـور 
در برابـر یکـی از مهم ترین متحدان اسـتراتژیک 
آن در منطقـه کـه متهم به حمایت از تروریسـم 
می شـود.  مطـرح  اسـت،  افراط گرایـی  و 
دولـت امریـکا بـرای مـدت طوالنـی بـا وجود 
درخواسـت های مکـرر مقام هـای افغانسـتان از 
بـه چگونه گـی  بـرای رسـیده گی  ایـن کشـور 
مبـارزۀ پاکسـتان بـا هراس افگنی، مهر سـکوت 
برلـب زده بـود و نمی خواسـت واکنـش تنـد 
در برابـر ایـن متحـد اسـتراتژیک زمـان جنـگ 
سـرد خـود داشـته باشـد. امـا مثل ایـن که پس 
از پانـزده سـال دولـت امریـکا متوجـه شـد که 
نمی شـود بـا دولتـی مـدارا کـرد کـه هـم چنان 
از تروریسـم حمایـت می کنـد و در پـی نـاکام 
افغانسـتان  در  سیاسـی  تـازۀ  رونـد  سـاختن 
تـاش مـی ورزد. در کانگـرس امریـکا ضمـن 
متهـم کردن پاکسـتان بـه حمایـت از گروه های 
تروریسـتی بـه مقام هـای ایـن کشورهشـدارداد 
که از ادامۀ سیاسـت حمایت از تروریسـم دست 
بـردارد. کانگـرس امریـکا گفـت در صورتی که 
پاکسـتان دست از تروریسـت پروری برندارد با 
اقدام هـای پیش گیرانـه امریکا رو بـه رو خواهد 
شـد. بـه گفتـۀ اعضـای کمیتـه روابـط خارجی 
کانگـرس امریـکا گزینـه قطـع کمک هـای مالی 
بـه پاکسـتان و ادامـۀ هـدف قـرار دادن سـران 
طالبـان و شـبکه حقانـی از اقدام هـای بعـدی 
ایـن کشـور خواهد بـود. زلمی خلیل زاد سـفیر 
پیشـین امریـکا در افغانسـتان در ایـن نشسـت 
کانگـرس درخواسـت درج نـام پاکسـتان را در 
تروریسـم  حامـی  کشـورهای  سـیاه  فهرسـت 
تـا  پاکسـتان  زاد  خلیـل  آقـای  گفتـه  بـه  داد. 
بـا  از تروریسـم حمایـت می کنـد کـه  زمانـی 
اقـدام هـای عملـی امریـکا رو بـه رو شـود. از 
جانب دیگر رییس سـازمان سـی آی ای) سـیا( 
نیـز بـه دنبـال مواضـع کمیتـه روابـط خارجـی 
هـای  گـروه  بـه  حملـه  از  امریـکا  کانگـرس 
خبـر داد کـه منافـع امریـکا و متحـدان آن را 
در منطقـه تهدیـد می کننـد. رییـس سـیا گفـت 
کـه امریـکا ضـرورت نمی بینـد کـه بـرای ایـن 

هـدف رهبـران این کشـور هـا را در جریان این 
گونـه حمـات قرار دهد. اشـاره واضـح رییس 
مقام هـای  بـه  امریـکا  اسـتخبارات  سـازمان 
تروریسـتی  گروه هـای  از  کـه  بـود  پاکسـتانی 
حمایـت می کننـد و تروریسـم را بـه خـوب و 
بـد تقسـیم کـرده انـد. امریکا قبـًا نیز بـرای از 
بیـن بردن اسـامه بـن الدن رهبر شـبکه القاعده 
و بعـدا بـرای کشـتن مـا اختـر محمـد منصور 
نـوع  همیـن  از  طالبـان  گـروه  پیشـین  رهبـر 
حمـات اسـتفاده کـرد. ایـن هشـدار هـا بدون 
شـک پاکسـتان را در وضعیـت خطرناکـی در 
منطقـه قـرار داده و بـرای نخسـتین بـار آن را 
بـه کشـوری کـه می توانـد بـرای منافـع دیگـر 
کشـورهای منطقـه دردسرسـاز شـود، معرفـی 
ایـن  بـه  سـال ها  از  افغانسـتان  البتـه  می کنـد. 
طـرف، بحـث هـدف قـرار دادن گـروه هـای 
اصلـی  هـای  خاسـتگاه  در  را  افکـن  دهشـت 
شـان با متحـدان بیـن المللی خود مطـرح کرده 
بـود، امـا ایـن درخواسـت ها تـا به امـروز جنبه 
عملـی به خـود نگرفتـه بودند. از مدتـی به این 
سـو کـه پاکسـتانی هـا بـه صـورت آشـکار در 
ناامنـی هـای افغانسـتان متهم شـده انـد، امریکا 
در مواضـع و سیاسـت هـای خـود در برابر این 
کشـور تغییراتـی را وارد کـرد و بـا اظهـارات 
اعضـای کمیتـۀ روابـط خارجـی کانگـرس این 
کشـور، ایـن تغییر مواضـع به اوج خود رسـید. 
حـاال پاکسـتان در وضعیتـی قرار گرفتـه که اگر 
بـا فشـارهای عملـی از جانب جامعـه جهانی و 
دولـت افغانسـتان قـرار گیـرد، بـدون شـک به 
پایـان ناامنی هـا و وضعیـت بحرانـی در کشـور 
خـود نزدیک می شـویم. برای دولت افغانسـتان 
اتخـاذ سیاسـت های مـوازی بـا جامعـه جهانی 
مـی توانـد رونـد انـزوای سیاسـی و اقتصـادی 
پاکسـتان را شتاب بخشد. براسـاس آمار رسمی 
واردات افغانسـتان از مسـیر پاکستان و تولیدات 
ایـن کشـور سـاالنه حداقـل به شـش تا هشـت 
میلیـارد دالـر مـی رسـد. حـاال اگـر در مقـدار 
ایـن واردات کاهـش بـه وجـود آید نمـی تواند 
اثـرات مسـتقیمی بروضعیـت این کشـور به جا 
گـذارد؟ بـدون شـک پاسـخ آن مثبـت اسـت و 
اگـر واردات افغانسـتان از پاکسـتان و از مسـیر 
ایـن کشـور قطع شـود و یـا تقلیل پیـدا کند می 

توانـد فشـار بـزرگ اقتصـادی را به این کشـور 
وارد سـازد. فرامـوش نکنیـم کـه دولـت مردان 
سیاسـت های  از  دسـت  زمانـی  تـا  پاکسـتانی 
و  افغانسـتان  علیـه  شـان  جویانـه  مداخلـه 
تروریسـم پـروری برنمـی دارنـد کـه پیامدهـا 
و عواقـب آن گریبانگیـر ایـن کشـور شـود. تـا 
بـه امـروز متاسـفانه وضعیـت خـاف آن بـوده 
و حمایت هـای پنهـان و آشـکار اسـام آبـاد از 
تروریسـم ضمـن ایـن کـه منافـع سیاسـی ایـن 
کشـور را تامیـن کـرده، منبـع خـوب عایداتـی 
نیـز برای آن به شـمار می رفته اسـت. پاکسـتان 
سـاالنه میلیون هـا دالـر تنهـا از کشـور امریـکا 
در امـر مبـارزه بـا تروریسـم به دسـت می آورد 
کـه تـا بـه امـروز بیشـتر آن را خـرچ حمایـت 
از گـروه های تروریسـتی کرده اسـت. موضوع 
دیگـر ایـن اسـت که حاال افغانسـتان آن کشـور 
مجبـور در منطقه نیسـت که بـرای رفع نیازهای 
اقتصـادی خـود بـه مسـیر پاکسـتان و تولیدات 
ایـن کشـور بـه عنوان یگانـه مسـیرو یگانه منبع 
تامیـن کننـده نیازهای اقتصـادی احتیاج داشـته 
باشـد. حـاال در کنـار این که مسـیرهای شـمال 
و غـرب کشـور بـه روی واردات افغانسـتان باز 
هسـت، میسـر چهاربهار می تواند بخش بزرگی 
کنـد.  تامیـن  را  اقتصـادی کشـور  نیازهـای  از 
وارداتـی  کاالهـای  می توانـد  حـاال  افغانسـتان 
در  دیگـر  کشـورهای  از  را  نیـاز خـود  مـورد 
موجودیـت این مسـیر به دسـت آورد. سـمنتی 
کـه امروز در افغانسـتان از آن اسـتفاده می شـود 
اکثـرا از پاکسـتان وارد می شـود و کارخانه هـای 
تولیـد سـمنت در پاکسـتان عمدتـا در اختیـار 
سـازمان اسـتخبارات این کشـور یا آی اس آی 
قـرار دارد. افغانسـتان بـا اقدام هـای مرحلـه بـه 
مرحلـه می توانـد برفشـارهای اقتصـادی خـود 
برپاکسـتان بیفزایـد و دولـت مردان این کشـور 
را کـه عمـا از تروریسـم و افـراط گرایی علیه 
افغانسـتان اسـتفاده می کننـد، در برابـر واکنـش 
مـردم آن قـرار دهنـد. اگـر افغانسـتان نتوانـد 
واکنش هـای مردمـی را در پاکسـتان برخـاف 
مقام هـای  پرورانـه  تروریسـم  سیاسـت های 
حکومتـی و نظامـی آن برانگیـزد، بـدون شـک 
در تغییـر سیاسـت های این کشـور بـه موفقیت 

چندانـی دسـت نخواهـد یافت. 
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فشار اقتصادی
 ریشه های تروریسم را می خشکاند

 

وحشت  رویداد  شاهد  فرانسه  نیس  شهر  پنجشنبه  روز  صح 
ناک و بی پیشینه بود. آن روز دوهزار نفر در ساحلی در این 
شهر برای گرامی داشت از جشن ملی فرانسه گرد آمده بودند 
سر  از  شتافت  آنان  بر  کامیون  یک  که  می کردند  شادی  و 
بسیاری ها عبور کرد و نزدیک به صد نفر را کشت و ده هاتن 

دیگر را زخمی ساخت. 
آن حمله درست در جریان وضعیت اضطراری ناشی از یک 
سه  و  افتاد  اتفاق  فرانسه  در  تروریستی  پیش  چندماه  حمله 
ماه دیگر وضعیت اضطراری در آن کشور تمدید شد. حمله 
اما  با کدام گروه رابطه دارد  کننده اگرچه مشخص نشده که 
می دهد.  نشان  را  داعش  با  او  احتمالی  رابطۀ  ابتدایی  شواهد 
بارها مورد حمله  اخیراً  از کشورهایی است که  فرانسه یکی 
تروریستی واقع شده است و به نظر می رسد که بازدهی امنیتی 
ادامۀ رویدادهای  در آن کشور به حدی عیار نیست که مانع 
تروریستی شود. در یک سال اخیر، فرانسه دست کم سه حملۀ 
تروریستی را شاهد بوده است. حمله تروریستی اخیر در شهر 
اراده کند  داد که تروریزم در هر کجا  این کشور نشان  نیس 
به  وقاحت حمله  می گیرد.  را  کودکان  و  زنان  و  مردان  جان 
غیر نظامیان در هر جامعه یی مطرح است مگر برای تروریستان 
که کابل و پاریس فرقی از هم ندارند و هر دو مردمان واجب 

القتل پینداشته می شوند. 
حاال سوال این است که چرا از میان کشورهای اروپایی فرانسه 
هدف قرار می گیرد و چرا همه حمله کننده گان به این کشور، 
که  شود  گفته  باید  اند.  مسلمان  و  فرانسه  متولد  شهروندان 
فضای حاکم در این کشور اروپایی قابلیت آن را دارد که به 
تنهایی سبب واکنش هایی از میان جامعه شود. عوامل اجتماعی 
به  بعد  سبب و محرک اصلی حرکت های کوچکی است که 
این بزرگی می آنجامد و مصیبت خلق می کند. محدودیت هایی 
که در سال های پسین در این کشور در برابر مسلمانان اتفاق 
افتاد از جمله مقابله های سنگین با حجاب و دیگر حرکت های 
دالیل  از  یکی  مسلمانان،  مقدسات  به  موهن  و  آمیز  تبعیض 
از لحاظ روانی واکنشی  را  عمده یی است که جوان مسلمان 
عین حال حمله  در  دارد.  وا  گیری  انتقام  به  را  آنان  و  سازد 
تر  استفاده ساده  برای  به ظرفیت هایی که  با توجه  فرانسه  به 
اروپا  کل  تا  می گیرد  این هدف صورت  به  دارد،  تروریستان 
را  عراق  و  سوریه  انتقام جنگ های  و  کنند  تهید  را  غرب  و 
از متحدان ضد داعش در فرانسه بگیرند و باز بودن مرزهای 
فرانسه در این میان یکی از اصلی ترین دلیل انتخاب و موفقیت 

حمات همدفمند تروریستی است.
از طرف دیگر دهه هاست که کشورهای اسامی و کل خاورمیانه 
به مرکز استعمال ساح های مختلف تبدیل شده اند و سراسر 
خاورمیانۀ بزرگ در آتش جنگ می سوزد. تجارت انواع اسلحه 
در این سرزمین ها پول های زیادی را به جیب بسیاری سرازیر 
قربانی  که  سال هاست  گسترده  سرزمین های  این  و  می کند 
و  است  جهانی  قدرتمندان  ستدهای  داد  و  بزرگ  بازی های 
در کل عالم اسام با پدیدۀ امنیت چندان آشنایی ندارد. البته 
خود برخی قرائت های اسامی سخت گیرانه و تندروانه، عامل 
اصلی بروز خشونت ها در عالم اسام اند اما حمایت از این 
نوع قرائت و برداشت توسط حلقه های استخباراتی و برخی 
کشورهای دخیل در این بازی های ویران کن، سبب گسترش 
جنگ در این منطقه شده است. حاال که فرانسه شاهد زمین گیر 
که  اندیشید  باید  است،  تروریستی  پیاپی  حمله های  از  شدن 
چگونه آتش این جنگ و خشونت که حاال هیچ جای جهان 
را آرام نمی گذارد خاموش شود. همان گونه جنگ و خشونت 
جهان  دامن  می کند،  بیداد  اسام  جهان  تمام  در  افراطی گری 
غرب را هم به ساده گی گرفته است و از گر تمهیدی برای آن 
نشود، ممکن است گسترده تر گردد و جلوه های جدیدی از 

تاثیرات این خشونت را شاهد باشیم.
کشورهای  باید  آن  از  پیش گیری  و  مساله  این  برای حل  اما 
جهان تاش کنند تا جهان سام را در دست یافتن به صلح و 
بازارهای گرم فروش  مانع  اقل  کنند و حد  آرامش همکاری 
اسلحه عادی و کشتار جمعی به سرزمین های اسامی شوند. 
این می تواند عقده های به وجود آمده از یک برداشت را خنثا 
باید  جهان  حال،  این  با  است.  خوب  همه  برای  این  و  کند 
جهانی  مواجۀ  نیز  و  باشد  تروریزم  حامی  کشورهای  متوجه 
و  اسام  جهان  که  گیرد  صورت  گونه یی  به  باید  باترویزم 
چهرۀ  در  را  خودشان  غربی  غیر  و  غربی  حوامع  مسلمانان 
تروریزم در آیینۀ غرب نبیینند و نیز جنگ با ترویزم و مهار آن 
باید صادقانه و بشر دوستانه باشد و بازی کردن با آن فقط به 

زیان همه است.

چـرا فرانسه هدف قـرار 
مـی گیـرد

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1820    شنبه        26 سرطان /      تیر       y    1395   10شوال المکرم  y 1437   16 جو ال ی   2016
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اتاق تجارت:

تعدیل قانون مالیات فساد را بیشتر کرده است

مســووالن اتــاق تجــارت و صنایــع 
مالیــات  کــه  می گوینــد  افغانســتان 
ســنگین ســبب شــده تــا دو هــزار 
در  بازرگانــی  کارهــای  از  بــازرگان 

بکشــند. دســت  افغانســتان 
ایــن مســووالن هم چنــان می گوینــد 
قانــون  تعدیــل  بــا  حکومــت  کــه 
ــتر  ــاد بیش ــرای فس ــه را ب ــی زمین مالیات
وجــود  بــا  اســت.  کــرده  فراهــم 
ــز  ــاده نی ــور س ــک مأم ــون ی ــن قان ای
اخــذ  پــول  بازرگانــان  از  می توانــد 

ــد. کن
مســووالن هیــأت عامــل اتــاق تجــارت 
ــون ادارۀ  ــه قان ــد ک ــع می گوین و صنای
مالیاتــی از یــک ســال بــه این ســو 
تعدیــل شده اســت، امــا شــمارِ زیــاد از 
تاجــران از ایــن قانــون آگاهــی ندارنــد.
ــی  ــدم آگاه ــد، ع ــووالن می افزاین مس
راه  ســر  بــزرگ  مشــکل  قانــون  از 

بازرگانــان اســت.
عتیــق اهلل نصــرت، رییــس هیــأت عامل 
اتــاق تجــارت و صنایــع، می گویــد: 
ــل  ــا تعدی ــی ب ــدت مل ــت وح »حکوم
ــاد  ــرای فس ــه را ب ــی زمین ــون مالیات قان
بیشــتر فراهــم کــرده اســت. بــا وجــود 
ــز  ــاده نی ــور س ــک مأم ــون ی ــن قان ای
اخــذ  پــول  بازرگانــان  از  می توانــد 

ــد.«  کن
ــت  ــک نشس ــه در ی ــرت ک ــای نص آق

افــزود،  می کــرد  صحبــت  خبــری 
پرداخــت  بــا  خصوصــی  ســکتور 
مالیــات بــه حکومــت مخالــف نیســت، 
ــت  ــخت گیری های بی جه ــا س ــه ب بلک

حکومــت مخالفــت دارد.
رییــس هیــأت عامــل اتــاق تجــارت و 
ــون  ــر قان ــرد: اگ ــع خاطرنشــان ک صنای
اداره مالیاتــی فعلــی تعدیــل نشــود، 
بازرگانــان مجبــور انــد بــه یــک مأمــور 
ســاده رشــوت دهنــد یــا دســت از 

ــد. ــت بردارن ــارت و صنع تج
براســاس گفته هــای رییــس هیــأت 
صنایــع،  و  تجــارت  اتــاق  عامــل 
ــان روی  ــات بازرگان ــا مالی ــت ب حکوم
پــای خــود ایســتاده اســت و اگــر 
ــان دســت از پرداخــت مالیــات  بازرگان
بردارنــد، حکومــت نمی توانــد بــا پــول 
ــده  ــی زن ــورهای خارج ــی از کش گدای

ــد. بمان
هــر  شــد:  یــادآور  نصــرت  آقــای 
و  تجــارت  زمینــه  در  کــه  قانونــی 
مالیــات وضــع می شــود، بایــد بــه نفــع 
ــا تاجــران  ســکتور خصوصــی باشــد ت
ــور  ــه در داخــل کش ــوند ک ــویق ش تش
این کــه  نــه  کننــد،  ســرمایه گذاری 
ــارج  ــه خ ــل ب ــود از داخ ــرمایۀ خ س

ــد. ــال ده انتق
ــاق  ــاون ات ــوزی، مع ــان الک ــان ج خ
نیــز می گویــد:  تجــارت و صنایــع، 

»اگــر حکومــت خواهــان از بیــن بــردن 
ــت،  ــور اس ــی در کش ــکتور خصوص س
ــود،  ــی ش ــی اجرای ــی مالیات ــون فعل قان
ــل  ــون تعدی ــن قان ــد ای ــر آن بای در غی

ــردد.«  گ
براســاس  افــزود:  الکــوزی  آقــای 
آمــاری کــه اتــاق تجــارت و صنایــع در 
دســت دارد، بیــش از 2 هــزار بــازرگان 
ــل  ــت برداشــته اند و دلی دســت از فعالی
قانــون ســخت گیرانۀ اخــذ  آن هــم 

ــت. ــی اس مالیات
الکــوزی افــزود: تــا زمانــی کــه قانــون 
همــه گان  بــر  درســت  شــکل  بــه 
و  رشــوت دهنده  و  نشــود  پیــاده 
نگــردد؛  محاکمــه  رشــوت گیرنده 
بهتــر  کشــور  اقتصــادی  وضعیــت 

نخواهــد شــد.
صنایــع  و  تجــارت  اتــاق  معــاون 
ــت  ــق درس ــا تطبی ــرد: ب ــان ک خاطرنش
قانــون عوایــد حکومــت نیــز دو برابــر 

ــد. ــد ش خواه
قابــل ذکــر اســت کــه قانــون ادارۀ 
توســط  قبــل  ســال  مالیــات  امــور 
حکومــت وحــدت ملــی تعدیــل شــد، 
امــا مســووالن اتــاق تجــارت و صنایــع 
روز  چنــد  قانــون  ایــن  می گوینــد، 
ــه  ــرار گرفت ــان ق ــش در دست رس ش پی
ــای  ــی ماده ه ــا بعض ــون ب ــت و اکن اس

ایــن قانــون مخالفت انــد.

محمدرضا امینی
زلمـی خلیـل زاد، سـفیر پیشـین امریکا در افغانسـتان بـه تازگی 
در نشسـت کمیتـه  روابـط خارجـی مجلـس نماینـدگان امریکا 
گفتـه اسـت کـه پاکسـتان در صدد سـرنگونی حکومـت کنونی 

است. افغانسـتان 
سـه سیاسـت گر برجسـته امریکایـی در ایـن نشسـت، دربـاره 

پشـتیبانی پاکسـتان از تروریـزم بحـث کردنـد.
امریـکا گفت:»اگـر  نماینـد گان  مـت سـامون؛ عضـو مجلـس 
تاش هـای کنونـی مـا نتیجـه نـداد، گزینه هـای دیگـری نیـز 
وجـود دارد. می توانیـم دادن پول را به پاکسـتان متوقف سـازیم 
و می توانیـم پاکسـتان را در فهرسـت سـیاه کشـورهای حامـی 
تروریـزم قـرار دهیـم و تحریم هـا را بـر مقام هـای پاکسـتانی 

نیـز وضـع کنیم.«
زلمـی خلیـل زاد هـم در ایـن نشسـت گفت:»تاش هـای اداره 
اوبامـا بـرای منزوی سـاختن پاکسـتان قابـل اسـتقبال اسـت؛ اما 
ایـن بسـنده نیسـت و باید بیشـتر فشـار بیاوریـم. ما نیـاز داریم 
تـا حمله هـای هوایـی بیشـتر را بـر رهبـران شـبکۀ حقانـی و 

طالبـان در خـاک پاکسـتان انجـام دهیم.«
امریـکا  نماینـد گان  مجلـس  عضـو  دیگـر  روهراباکـر،  دانـا 
گفت:»احمقانـه اسـت کـه رژیـم فاسـدی را کمـک می کنیم که 
مـردم بلوچسـتان را سـرکوب می کنـد. ما در کنـار جدایی طلبان 
بلـوچ هسـتیم و در برابـر یـک رژیم فاسـد و حامـی تروریزم.«
مشـابه این اظهارنظرها و موضعگیری ها از سـوی سیاستمداران 
برجسـته امریکایی را در قبال پاکسـتان، پیش از این هم شـاهد 
بـوده ایـم؛ بـه عنوان یک نمونه در دسـترس و نزدیـک به ذهن، 
در جریـان تنـش هـای ۸ ماهه میان اسـام آباد و واشـنگتن در 
پـی اعـام خبر مرگ اسـامه بـن الدن؛ رهبر شـبکه تروریسـتی 
القاعـده ادعـا شـد در ۱00 کیلومتـری اسـام آبـاد پایتخـت و 
امریـکا  ارتـش  توسـط عملیـات مخفیانـه کماندوهـای ویـژه 

صـورت گرفت.
واقعیـت پشـت پـرده هرچـه بـود، انتشـار ایـن خبـر بـه ایـن 
صورت، خشـم اسـام آبـاد را برانگیخت؛ زیرا پاکسـتان مدعی 
بـود کـه امریکا بـا این اقـدام، حاکمیت ملی آن کشـور را نقض 
کـرده و بـه اصول بیـن المللی حاکم بـر روابط میـان دولت ها، 

اسـت. نبوده  پایبند 
۸ مـاه تنـش میان دو کشـور، هزینه هـای جانبی سـنگینی برای 
دوطـرف داشـت؛ ولی تصـور می شـود هزینه ای که پاکسـتان، 
متحمـل شـد، سـنگین تـر از آن چیـزی بـود که ایـاالت متحده 

پرداخت.
درهرحـال، یکـی از تبعـات سیاسـی و تبلیغاتـی ایـن رویـداد، 
انتخـاب ادبیاتـی تهاجمـی و گزنده از سـوی امریکاییها در قبال 

پاکسـتان و رابطـه ایـن کشـور بـا تروریـزم بین المللـی بود.
امـا پـس از آن رویـداد، روابـط دو کشـور، بـه شـرایط پیش از 
تنش بازگشـت، بی آنکه در سیاسـت های اسـام آبـاد و ارتش 
و سـازمان جاسوسـی آن کشـور در قبال گروه های تروریسـتی 

و امنیت افغانسـتان، تغییر چشـمگیر و مهمی رخ داده باشـد.
بـا توجـه بـه ایـن تجریـه ناامیدکننـده، آیـا ایـن بـار نیـز قـرار 
اسـت ایـن اظهار نظرهـای ضد پاکسـتانی امریکایی هـا در حد 
اظهارنظـر باقـی بمانـد و از حـد لفاظـی هـای بی نتیجـه، فراتر 

نرود؟
هیـچ پاسـخ قطعـی و قابـل اطمینانـی بـرای ایـن سـؤال وجود 

نـدارد؛ امـا چیـزی کـه از شـواهد و قرایـن پیرامونـی روابـط 
امریـکا و پاکسـتان برمـی آیـد، اینسـت کـه رابطه دو کشـور بر 
مبنـای یـک اتحـاد رو بـه زوال، بنا شـده اسـت؛ بنابرایـن، این 
امـکان کامـا وجـود دارد کـه زمـان زوال ایـن اتحاد، بـه مرور 

فرا رسـیده باشـد.
در ایـن میان، مسـاله افغانسـتان، هرگز آنگونه که سیاسـتمداران 
خوشـبین کابـل، تصـور مـی کننـد، هیـچ اولویتی بـرای ایاالت 
متحـده نـدارد؛ زیـرا اگر چنین بود از همان سـال های نخسـت 
تهاجـم امریـکا بـه افغانسـتان، وقتـی کـه رژیـم طالبان سـقوط 
کـرد و رهبـران و نیروهـای مهـم جریـان های تروریسـتی، آب 
شـدند و زیـر زمیـن رفتند، ایـاالت متحده باید روشـن می کرد 
کـه پاکسـتان بیـش از ایـن نمـی تواند بـه حمایـت از تروریزم 

بیـن المللـی در منطقـه ادامـه دهد. چـرا چنین اتفاقـی نیفتاد؟
پـس از آن، بـا طـرح سـناریوی مـرگ بـن الدن در نزدیکـی 
اسـام آبـاد، چـرا امریـکا بـار دیگـر نخواسـت حجـت را بـر 
پاکسـتان تمـام کنـد و ایـن کشـور را در برابـر انتخـاب یکی از 
دو گزینـه اتحـاد بـا امریـکا یا حمایـت از تروریزم، قـرار دهد؟
بعـد از آن، بـا افشـای خبر مرگ مـا عمر در یکی از شـفاخانه 
هـای کراچـی و انتصـاب رهبر جدیـد طالبان در پاکسـتان، چرا 

چنیـن تصمیمـی از سـوی ایاالت متحده گرفته نشـد؟
امسـال بـا کشـته شـدن ما اختـر منصـور؛ جانشـین مـا عمر 
در پاکسـتان، چـرا ایـاالت متحـده بار دیگـر از کنار این مسـاله 
به آسـانی گذشـت و حتـی وقتی طالبان در پاکسـتان بسـرعت، 
مقـام رهبـر معـدوم شـان را بـه هبـت اهلل آخنـدزاده دادنـد، 
امریـکا، پاکسـتان را در قبـال سـازمان دهـی سـریع مجـدد بـه 

طالبـان، متهـم نکرد؟
اینهـا همـه، یـک مسـاله را نشـان مـی دهـد و آن اینکه مسـاله 
بـا  ایـن کشـور  رابطـه  امریـکا در  بـرای  افغانسـتان هیچـگاه 

پاکسـتان، اولویـت نداشـته و نخواهـد داشـت.
بـا ایـن وصف، بـرای تغییر رویکـرد امریکا در قبال پاکسـتان و 
شـروع زوال اتحـاد زوال پذیـر دو کشـور، بایـد به دنبـال بهانه 

های دیگری گشـت...

اتحـــاد روبـه افــول
هارون مجیدی

ملی  امنیت  پیشین  رییس  نبیل،  رحمت اهلل 
بزرگترین  پاکستان  دولت  که  می گوید 
شکل  به  و  بوده  جهان  در  تروریسم  حامی 
از  استراتیژیک  و  هماهنگ  سازماندهی شده، 

تروریسم بین المللی حمایت می کند.
پخش  با  کشور  ملی  امنیت  پیشین  رییس 
حامی  پاکستان  که  می گوید  مدارک  یک سری 

افراطیت  ریشه های  تمام  و  است  بین المللی  تروریسم 
سرانجام به این کشور می رسد.

آقای نبیل می گوید که با تشکیل حکومت وحدت ملی، 
سران حکومت به طور بسیار خوش بینانه به امید این  که 
خواهند توانست باب جدیدی را در روابط با پاکستان باز 
کنند، با این کشور وارد گفت وگو شدند، رییس جمهور 
افغانستان در ماه نومبر 20۱۴ در اولین سفر خارجی اش 
به پاکستان رفت و دیدارهایی با مقامات پاکستانی انجام 
داد که مهمترین آن، ماقات او با راحیل شریف، رییس 

ستاد کل ارتش پاکستان در پشت درهای بسته بود.
نبیل در ادامه می گوید که این رفت وآمدها و ماقات های 
سران و مشاوران حکومت وحدت ملی با سران نظامی 
پاکستان و رهبران ISI در پشت درهای بسته تا ماه های 
اسناد  به  اهمیت دادن  عوض  به  و  داشت  دوام  اخیر 
استخباراتی ادارات دولت افغانستان بیشتر به حیله ومکر 
نظامیان پاکستان ارزش قایل شدند و متأسفانه حکومت 
وحدت ملی به طور یک طرفه در چندین مورد »امتیازات 
ملی  منافع  موارد خاف  بسیاری  در  باور، حتا  غیرقابل 
نظامیان  جانب  به  غیرشفاف  مجالس  این  نتیجۀ  در  را 
از  را  امتیازی  هیچ   این که  بدون  کرد؛  اهدا  پاکستان 

پاکستان برای افغانستان به دست بیاورد.«
به  نوشته اش  از  قسمتی  در  ملی  امنیت  پیشین  رییس 
کرده،  اشاره  آمریکا  توجه  جلب  برای  پاکستان  تاش  
در  ارتش  کل  ستاد  رییس  شریف،  راحیل  که  می گوید 
این  در  را  آمریکا  اعتماد  توانست  هفته یی  یک  سفری 
که به تعهداتش برای محو تروریسم صادق است جذب 

کند. این سفر سبب شد تا آمریکا اعام کند که طالبان 
متحده  ایاالت  نشده،  محسوب  برای شان  خطری جدی 
حمات هوایی اش را بر مواضع طالبان در مناطق مرزی 
کاهش خواهد داد و برای کاهش نقش دهلی نو در کابل  

نیز تاش می کند.
مرگ  که خبر  از سال 20۱۴ حینی  پس  می گوید،  نبیل 
ماعمر در پاکستان منتشر شد، این کشور برای نخستین 
بار اعام کرد که طالبان از خاک پاکستان اداره می شوند. 
جای  به  پاکستان  هم  این  با  که  می کند  خاطرنشان  او 
را  تروریسم سیاست دوگانه اش  بر  پایان  نقطۀ  گذاشتن 

دوام بخشید.
برای  تروریستان  و  طالبان  تسلیح وتجهیز  تشدید  از  او 

توسعۀ جنگ و تصرف مناطق بیشتر و کشاندن نیروهای 
تشدید  و  ایجاد  فرسایشی،  جنگ  به  افغانستان  امنیتی 
شیوه های  از  استفاده  با  افغانستان  مردم  بین  اختافات 
سیاسیون  میان  در  بی اعتمادی  فضای  ایجاد  و  مختلف 
افغانستان و تاش برای رخنه در ادارات کشور با استفاده 
از این فضای بی اعتمادی را از جمله سیاست های دوگانۀ 

پاکستان برای تضعیف افغانستان می داند.
نبیل در این نوشته به وعدۀ سرکوب شبکه های مختلف 
این  آمریکا  امیدواری  می گوید،  کرده  اشاره  تروریستی 
بود که در جریان عملیات »ضرب عضب« شبکه حقانی 
و تروریستان خارجی نیز در وزیرستان شمالی سرکوب 
شوند. اما نظامیان پاکستان این عملیات را درست شش 

جمهوری  ریاست  انتخابات  از  پیش  روز 
امنیتی  نیروهای  که  حالی  در  افغانستان  در 
طوالنی  ترین  امنیت  تأمین  مصروف  افغانستان 
بدون  و  یک جانبه  به طور  بودند،  انتخابات 
هماهنگی با دولت افغانستان آغاز کردند و با 
استفاده از این موقع  تعداد زیادی از تروریستان 
داخل  به  را  خارجی  تروریستان  شمول  به 

افغانستان راه دادند.
»ضرب  عملیات  پاکستان  نظامیان  که  می افزاید  نبیل 
گروه  هایی  علیه  تنها  را  شمالی  وزیرستان  در  عضب« 
راه اندازی کردند که با حکومت پاکستان دشمنی داشتند. 
این در حالی است که برای ایاالت متحدۀ آمریکا وعده 
مورد  عملیات  این  در  حقانی  گروه  که  بود  شده  داده 

هدف قرار خواهد گرفت.
تمام  در  پاکستان  نظامیان  که  می افزاید  نبیل  رحمت اهلل 
محافل داخلی و بین المللی شان از این عملیات به عنوان 
دستاورد و جدیت شان در جنگ با تروریسم یاد می کنند؛ 
به  هم  یا  و  آمریکا  جانب  به  نتوانستند،  »هیچ وقت  اما 
جانب افغانستان حتا یک مدرک که دال بر از بین بردن 
ارایه  باشد  حقانی  شبکۀ  مربوط  قوماندان های  و  افراد 

کنند.«
فوق الذکر  موارد  »تمام  می کند:  خاطرنشان  او  پایان  در 
ظاهر  به  و  فعًا  برای  و حداقل  داده  هم  دست به دست 
پاکستان  با  آمریکا  روابط  که  می شود  برداشت  چنین 

شدیداً آسیب دیده است.«
واضح  منفعت محور،  راهبردی  ایجاد  خواستار  نبیل 
آنان  از  و  شده  حکومت  سران  سوی  از  قابل اعتماد  و 
می خواهد که تعریف روشنی از دوست و دشمن ارایه 
و  متحدانه  نبرد  میدان های  در  امنیتی  نیروهای  تا  کنند 
نیز  جوانان  به ویژه  شهروندان  از  او  بجنگند.  مؤثرتر 
می خواهد که با هم متحد باشند و دوست و دشمن را 

به درستی بشناسند.

افشاگری های نبیل:

ACKUپاکستان کشوری ترویستی است
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زمانـي کـه بنـده تحت فرمـاِن خدا درآمـد و قلبـش در برابِر او خشـوع و خضوع 
پیـدا کـرد و بـا همـۀ وجـود، خـود را بـه او تسـلیم نمـود، جلوه هایـی از صفات 
الهـي بـر قلبش مي تابـد و تاریکي هاي درونـش را نورباران مي کنـد و ویراني هاي 

نفسـش را آباد مي سـازد.
در حالـي کـه فرویـد خوبـي را عقب نشـیني و منفي گرایـي مي داند و بیمـارِ خود 
را توصیـه مي کنـد کـه »بخـور، ورنـه خـورده مي شـوي«؛ قـرآن خوبـي را نیروي 

مثبـت مي دانـد و بـه گذشـت امـر مي کنـد. چنان کـه مي فرماید: 
»َفاْعُفواْ َواْصَفُحواْ« )سورۀ بقره: ۱09(

ترجمه: عفو کنید و درگذرید.
ْفَح الَْجِمیَل« )سورۀ حجر: ۸5(  »َفاْصَفِح الصَّ

ترجمه: به طور نیکو گذشت کن. 
»َوأَن تَْعُفواْ أَقَْرُب لِلتَّْقَوی« )سورۀ بقره: 237(

ترجمه: و اگر درگذرید، به تقوي و خداپرستي نزدیک تر است. 
و در حالـي کـه فرویـد بـراي مـداواي بیمـار روانـي، اعمـال و حرکاتي پیشـنهاد 
مي کنـد کـه بـه تخلیـۀ غلیان نفسـي و مشـکات درونـي اش کمک رسـاند، قرآن 

بـه انجـام اعمـال صالحـه توصیـه مي نماید. 
و  انسـان  هـر  سرنوشـت  بـر  حاکـم  را  کودکـي  زمـان  فرویـد  کـه  حالـي  در 
رهبري کننـدۀ افعـال و سـلوک او مي دانـد، قـرآن جـز خـدا کـِس دیگـري را بـه 
عنـوان حاکـم و متصـرف نمي پذیـرد و تعلیـم مي دهـد کـه هـر کس بـه کمک و 
فضـل پـرودگار مي توانـد از بنـد هـر حاکمیتـي و قیـد هـر زنجیـري رهـا شـود.

در حالـي کـه فرویـد شـرارت و تجاوزگـري را جـزِو سرنوشـِت بشـري مي داند 
و غرایـز ویرانگـري و مـرگ و نیـروي شـهواني را محرک هـاي اساسـِي سـلوک 
انسـاني تلقـي مي کنـد، قـرآن کریـم انسـان را موجـودي آزاد و مختـار مي داند که 
مي توانـد از آغـاز، میـان کشـش ها و تمایـاِت مثبـت و منفـي تفکیـک نمـوده و 

آن چـه را مي خواهـد انتخـاب کند.
علـت اساسـِي این همـه مادي گرایـي در فرویدیسـم و در روان شناسـي جدیـد 
به طـور عـام تصـوري اسـت که آن ها از انسـان دارنـد؛ تصوري که آن ها از انسـان 
دارنـد، یـک تصـور ماشـینِي حیوانـِي حسـِي فیِزیولـوژي اسـت نه چیـزي دیگر، 
و ایـن عیـن همـان تصوري اسـت کـه »کارل مارکـس« از جامعۀ انسـاني دارد. به 
نظـر مارکـس، تاریـخ چرخه یـی اسـت کـه منافـع مـادي و نیروهاي مـادي آن را 
بـه حرکـت مـي آورد. یـا بـه عبـارت دیگـر، محـرک اصلـي تاریخ، کشـمکش و 
مبـارزۀ طبقاتـي اسـت کـه از تصادم میان حـرص و آزِ ثروتمندان و حقد و حسـِد 
نیازمنـدان بـه وجـود مي آیـد. این تصـور محـدود و دیـدگاه تنگ نظرانه و بسـته، 
موجـب گردیـد تـا ایشـان در بـاب روان و تاریـخ، بـه برداشـت ها و فرضیه هـا و 
پیش داوري هـا و پیش بیني هایـي متوسـل شـوند کـه مبتنـي بـر تحکـم و تکلـف 
باشـد و بـراي اثبـاِت آن هـا بـه جعـل براهیـن و تراشـیدن دالیل مجبـور گردند. 

ناکامـي طـب رواني جدید، اخیراً از طریق آمارهای منتشـره در مـورد بیماري هاي 
روانـي مـداوا شـده، کامـًا برمـا گردیـده اسـت. ایـن آمارهـا به وضـوح نشـان 
مي دهـد کـه میـزان شـفاي بیمـاران، چـه آن هایـي کـه بـا روش »فرویـد« مـورد 
تـداوي قـرار گرفته انـد و چه آن هایـي که بـا روش »ادلر« و چه آن هایـي که اصًا 
مـورد تـداوي قـرار نگرفته انـد، ثابـت و یکسـان بوده اسـت و کسـاني از ایشـان 
کـه شـفا یافته انـد، حالت شـان شـبیه حالِت بیمـاران مصاب بـه آنفلوآنزا مي باشـد 
کـه منتهـي بـه خـوب شـدن و ِشـفا مي شـود، و برابر اسـت که مـورد مـداوا قرار 

گیرنـد یـا نگیرند. 

مشـقاِت  علی رغـم   50 دهـۀ  مجمـوع  در 
بی  پایـاِن مالی و مـرگ دو فرزندش، سـال های 
بـه  مارکـس  نظـرِی  بیوگرافـی  در  پُربـاری 
شـمار می آیـد. در عیـن حـال، او بیـش از ۱0 
سـال بـرای “نیویـورک دیلـی تریبـون” مقالـه 
می نوشـت و از ایـن رو مجبـور بود بـرای ادامۀ 
کار تـا دیروقـت در موزیـم بریتانیـا بماند. طی 
ایـن دهـه، ده هـا دفتـر یادداشـت از مارکـس 
به جـای مانده اسـت. »گروندریسـه« که شـامل 
و   ۱۸57 اوت  بیـن  و  اسـت  دسـت نویس   ۸
جـون ۱۸5۸ بـه نـگارش درآمده، معـرف نقطۀ 
اوج خاقیـتِ فکـرِی مارکـس در ایـن دوره 

می باشـد. 
ظاهـراً بحـران اقتصـادی ۱۸57 کـه منجـر بـه 
سـقوط موسسـات مالـی گردیـده و مبـادالت 

انگیـزۀ  بـود،  سـاخته  متوقـف  را  بانکـی 
»گروندریسـه«  نـگارش  در  مارکـس  اصلـی 
بـه  او  نامـۀ  از  کـه  همان طـور  اسـت.  بـوده 
پیش بینـی   ،)۱۸57 برمی آید)دسـمبر  انگلـس 
رخدادهـای جدیـد اجتماعی ناشـی از بحران، 
از  بـر آن مـی دارد تـا چکیده یـی  مارکـس را 
نتایـج تحقیقاتـش را در اختیـار عمـوم قـرار 
دهـد: “من دیوانه وار مشـغول کار شـبانه روزی 
اقتصـادی ام  جهـت جمـع آوری پژوهش هـای 
رسـیدن  فـرا  از  قبـل  بتوانـم  بلکـه  می باشـم 
طوفـان، حداقـل طرح کلی آن را روشـن کنم.” 

آثـار ۴0، ص 2۱7( ) کلیـات 
صرف نظـر از مجـادالت نظـری عصـر حاضـر 
پیرامـون »گروندریسـه«، همـه گان  بر سـر یک 
چیـز توافـق دارنـد؛ این که ایـن اثـر، “کار یک 
“کارگاه  روی  بـر  انتشـارش  و  بـوده  نابغـه” 
جدیـدی  پنجـرۀ  مارکـس  فکـری”  خـاق 
“خودانگیخته گـی  فـوران  اسـت.  گشـوده  را 
۸00 صفحـه  از  بیـش  کـه  مارکـس  فکـری” 
حـاوی  کشـید،  قلـم  بـه  کوتـاه  درمدتـی  را 
فشـرده ترین مفاهیـم نظـری، از جملـه مقدمـۀ 
وسـیع و عمیقـی در مـورد روش دیالکتیکـی 
بررسـی و ارایـۀ نقـد اقتصـاد سیاسـی اسـت.
گفتمـان حاضـر کـه صرفـًا از دریچـه طـرح 
موضـوع “فردیـت آزاد” در کانـون اندیشـه گی 
مارکـس بـه »گروندریسـه« می نگـرد، نـه توان 
واکاوی جامـع آن را دارد و نـه امـکان دنبـال 
کـردن مباحثی کـه از پس انتشـارش درگرفت. 
بـه هـر رو، نخسـتین پرسـش »گروندریسـه« 
ایـن اسـت که نقـد اقتصـاد سیاسـی را از کجا 
بایـد آغـاز کـرد. ایـن نقطـۀ آغـاز دربرگیرندۀ 
مبحـث پیچیده یی اسـت کـه آن را بـا “متد” یا 
روش فکـری مرتبط می سـازد. شـاخص اصلی 
دیـدگاه مارکـس “جامعیتـی انضمامی” اسـت. 
از ایـن رو وی در ایـن مقدمـه دو نظریـه را بـه 
نقـد می کشـد؛ یکـی نظریه یـی کـه بـا “فـرد” 
بـه عنـوان واحـدی خودکفـا شـروع می کند و 
دیگـری دیدگاهـی کـه بـا “اجتمـاع” بـه سـان 

“سـوژه یی واحـد.”
بـه دیـدۀ او، خاسـتگاه نظریـۀ اولـی “جامعـۀ 
روسـو  ژاک  ژان  و  اسـت  معاصـر  مدنـی” 
اجتماعـی”  “معاهـدۀ  اسـت.  آن  نماینـدۀ 
روسـو، سـوژه هایی کـه طبیعتـًا مسـتقل اند را 
ارتبـاط و  به واسـطۀ یـک معاهـده وارد یـک 
ایتـاف عمومـی می کنـد.)ص ۸۴( امـا خـود 
ایـن فـرد خودمختـار مولفـۀ اجتماعـی اسـت 
کـه برخـاف عهد کهـن، دیگر جـزو متعلقات 

یـک مجموعـه معیـن و محـدود نیسـت، بلکه 
فـردی منفصـل شـده از پیوندهـای طبیعـی و 
انقیـاد بی واسـطه اسـت؛ فـرد “ایـده آل” قـرن 
هجدهـم و مـورد نظر آدام اسـمیت و ریکاردو 
اسـت. امـا دیدگاهـی کـه بـا “جامعـه” و یـا 
“جمعیـت” شـروع بـه کار می کند نیـز “نگاهی 
نادرسـت و اسـپکوالتیو” نسـبت به جامعه دارد 
که شـامل ادیبـان سوسیالیسـت و اقتصاد دانانی 
مثـل ژان باتیسـت سـی می گـردد. )ص 9۴(

بـا وجـودی کـه شـروع از جمعیـت به ظاهـر 
امـا  می رسـد،  نظـر  بـه  انضمامـی  و  واقعـی 
بررسـی دقیق تـر نشـان می دهـد کـه جمعیـت 
آن  از  را  اجتماعـی  طبقـات  کـه  محضـی  بـه 
حـذف کنیـم، یـک “انتـزاع” اسـت. خـود این 
“طبقـات” نیـز واژه یـی بی معنـی اسـت مگـر 
آن کـه بـا عواملـی که بـرآن تکیـه دارنـد، مانند 
کار دسـتمزدی، سـرمایه و غیـره آشـنایی پیـدا 
کـرده باشـیم. بنابرایـن چنان شـروعی به معنی 
“مفهومـی آشـفته از کلیـت” اسـت)ص ۱00(. 
تعینـات  به واسـطۀ  اسـت کـه  پـس ضـروری 
بعـدی و توسـل بـه تجزیـه و تحلیـل، از ایـن 
برداشـت متصـورا انضمامـی بـه سـوی مفاهیم 
سـاده تر و تجریداتـی بسـیط تر حرکـت کرد تا 

بتـوان بـه سـاده ترین تعینـات رسـید.
از آن جـا می بایسـت مسـیر حرکـت را از نـو 
دیگـر  بـار  باالخـره  این کـه  تـا  کـرد  تعقیـب 
به عنـوان  این بـار  ولـی  رسـید.  جمعیـت  بـه 
جامعیـت پربـار تعینـات و روابطـی چندجانبه. 
یـک امـر انضمامـی موقعـی واقعًا چنین اسـت 
کـه “ترکیبـی از تعینـات همه جانبـۀ بسـیار و از 
ایـن رو وحدت عواملـی گوناگون” باشـد.)ص 
۱0۱( چنیـن روشـی “نتیجـۀ فرآینـدی فکری” 
به نظـر می آیـد، امـا در حقیقـت به منزلـۀ نقطۀ 
شـروع در واقعیـت و لذا همچنین در مشـاهده 

و ادراک اسـت.
بـه طـور کلی، هرچه بیشـتر بـه گذشـتۀ تاریخ 
بـارآور،  فـرد  لـذا  و  فـرد  برگردیـم،  جوامـع 
وابسـته گی  کان  مجتمـع  یـک  بـه  بیشـتر 
دارد؛ چـه در خانـواده، چـه در قبیلـه و چه در 
اشـکال مختلـف جوامـع اشـتراکی. “فقـط در 
قـرن هجدهـم، در ‘جامعـۀ مدنـی’ اسـت کـه 
اشـکال متنـوع پیونـد اجتماعـی در برابـر فـرد 
به سـان وسـیلۀ صرف امیال خصوصـی وی، به 
عنـوان ضرورتـی خارجی، قـرار می گیرنـد. اما 
عصـری کـه چنیـن خاسـتگاهی را می آفرینـد، 
یعنـی خاسـتگاه فـرد منـزوی، در عیـن حـال 
اجتماعـی  روابـط  پیشـرفته ترین  دقیقـًا عصـر 
بینابیـن  در  فقـط  انسـانی…  موجـود  اسـت. 
اجتمـاع می توانـد بـه خـود فردیـت ببخشـد.” 
)ص ۸۴( بنابرایـن هـرگاه صحبـت از “تولیـد” 
می شـود، مقصـود افرادی هسـتند کـه در درون 
جامعـه تولیـد می کنند؛ یعنی افـرادی اجتماعی. 
و  نشـده  تشـکیل  جداگانـه  آحـاد  از  جامعـه 
حاصـل جمـع کمـی افـراد نیسـت، بلکـه مبین 
مجموعـه روابـط متقابـل بیـن آن هاسـت. )ص 

)265
عصـر جدیـد بـا اضمحال کلیـۀ روابـط ثابت 
وابسـته گی شـخصی، در حیـن ایجـاد “فـردی 
گسـترده ترین  و  همه جانبه تریـن  خودبنیـاد”، 
نـوع وابسـته گی متقابـل افـراد را نیـز به وجـود 
خصوصـی”،  “نفـع  خـود  یعنـی  مـی آورد. 
واقعیتـی اسـت کـه توسـط اجتمـاع بـه تعیـن 
رسـیده. نکتـه در این جاسـت کـه وارسـته گی 
فـرد از کلیـۀ اشـکال مسـتقیم وابسـته گی بـه 
یـا  “سـوبژکتیو”  عامـل  این کـه  بـا  همبایـی، 
ذهنیتـی کـه خـود را آزاد شـده می پنـدارد را 
بـه همـراه مـی آورد، در عیـن حـال در حکـم 
“وابسـته گی عینـی” فـرد بـه کلیتـی “نامرئی” و 

انتزاعـی اسـت.
بـه بـاور مارکس، این “اسـتقال ذهنی” نسـبت 
اربـاب  و  “طبیعـی”  خونـی،  پیوندهـای  بـه 
زمینه سـاز  می توانـد  و  دارد  رجحـان  رعیتـی 
آن  تحـت  کـه  باشـد  عالی تـر  “مرحله”یـی 
“فردیـت آزاد، متکـی بـه رشـد جامـع افـراد” 
اجتماعـی” را  اشـتراکی و  “بـارآوری  بـوده و 
“آزادی  معهـذا  می کنـد.  رشـدی  چنـان  تابـع 
واقعـی” تنهـا در صورتـی تحقق می یابـد که با 
“خود واقعیت بخشـی” یـا “عینیت یابی سـوژه” 

تـوام باشـد. )ص 6۱۱(
منبـع: سایت فلسفۀ نو
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منشای پریشانی 
بازهم به سرچشـمه و منشـای پریشـانی توجه نمی شود. 
مـا اروپایـی شـدِن جهـان را درک نمی کنیـم؛ زیـرا به هر 
ملت و مذهبی تعلق داشـته باشـیم و حتا اگر در دشـمنی 
بـا غـرب بکوشـیم، در دل و جـان اروپـا را مرتبـۀ کامِل 
علـم و عقـل در تاریـخ می دانیـم و دنبـال یافتـن موانـع 
یـا مقصرهایـی هسـتیم کـه مـا را از رسـیدن بـه مرتبـۀ 
اروپـا و امریـکا بازداشـته اند. جهان غیرغربـی به ویژه در 
دوران جهانـی شـدن آثـار و ظواهـر تجدد، دیگـر راهی 
بـه سرچشـمۀ خـرد غربـی نـدارد و بهـره اش از تجـدد 
مشـارکت در مصـرف اشـیا و کاالهـا و رویه هـای جهان 
توسـعه یافته اسـت و ناگزیـر اسـت کـه از خـرد غربـی 
بـه صـورت انتزاعـی آن اکتفـا کنـد! این همـه بحـث و 
گفت وگـوی فلسـفی و ایدیولوژیـک کـه در همـه جـا 
می تـوان یافـت، جلـوۀ نظـری این عقـل انتزاعی اسـت. 
ایـن خـرد انتزاعـی بـه جـای ره آمـوزی ممکـن اسـت 
مجـال طرح مسـایل تاریخی را تنگ کند و موجب شـود 
کـه اقـوام توسـعه نیافته بـه جـای اندیشـیدن بـه آینده و 
جسـت وجوی راه زنده گـی، دل خـود را بـه مطالب غالبًا 
خطایـی فلسـفی و ایدیولوژیـک خـوش کنند. پیداسـت 
کـه بـا ایـن تلقـی دیگـر از ضعـف و قـوت زبـان نبایـد 

سـخن بـه میـان آید.
بـه متـن بازگردیم. در یـادآوری خاطرۀ گـراف کوکی به 

نکات زیر اشـاره شـده است:
۱ـ جاپـان در برخـورد بـا غـرِب متجدد هـوای غرب را 
بـه عالـم قدیـم خـود راه داده و ایـن هـوا عالـم جاپـان 
و شـرایط ادراک و عمـل اهـل ایـن عالـم را دگرگـون 
کـرده اسـت و جاپانـی چاره نـدارد کـه حتا مآثـر و آثار 
تاریخـی و هنر قدیـِم خود را در حـدود مفاهیم و معانی 

جهـاِن متجـدد ادراک کند.
2ـ اگـر قـرار اسـت یـک شرق شـناس در هنـر جاپانـی 
نظـر کنـد و آن را بـه جاپانیـان بنمایابـد، چـرا اسـتادی 
کـه کم وبیـش بـه شـرایط ادراک تاریخـی واقـف اسـت 
و قهـری بـودن غلبـۀ غـرب را کم وبیـش بـه آزمایـش 
دریافتـه اسـت، نکوشـد که با تجـدد به نحـوی کنار آید 
و بـه جـای این که صرفـًا بازیچـۀ این تاریخ باشـد، خود 

بازیگـر و تماشـاگر بشـود؟
وقتـی ایـن متن را می خوانیـم، می توانیم از خود بپرسـیم 
کـه اگـر هایدگـر بـه جـای گفت وگو بـا یک جاپانـی، با 
یـک ایرانـی یـا مصـری، فیلیپینـی ماقـات و گفت وگـو 
می کـرد، گفت وگوی شـان چـه صورتـی پیـدا می کـرد؟ 
زبان هـای  و  فلسـفه  اسـتادان  از  بعضـی  کـه  شـنیده ام 
باسـتانی مـا بـا فیلسـوف آلمانی ماقـات کرده انـد؛ اما با 
هـم، هم سـخن نشـده و چنـد دقیقه یی بـه گفت وگوهای 

عـادی پرداخته انـد. 
در ایـن ماقات هـا هایدگـر بـه شـعر و زبـان فارسـی 
عاقه یـی نشـان نـداده و در پاسـخ دعـوت بـه آشـنایی 
بـا شـعر فارسـی، خـود را بیـش از آن پیـر دانسـته کـه 
دیگـر نتوانـد یـک زبان شـرقی بیامـوزد و شـعر آن زبان 
را بخوانـد. شـاید فیلسـوف به حکم رعایـت ادب چنین 
پاسـخی داده اسـت؛ چنان کـه اگـر سـی یـا چهل سـال 
زودتـر هـم از او چنین دعوتی شـده بود، بازهم پاسـخی 
تعارف آمیـز مـی داد. حـدس مـن این اسـت کـه هایدگر 
الاقـل از طریـق آثـار  هانـری کریـن قـدری بـا فلسـفۀ 
اسـامی آشـنا بـوده و بـه هم سـخن شـدن با فیلسـوفان 
عالـم اسـام رغبتـی پیدا نکـرده اسـت. )دکتر شـرف یا 
دکتـر نجم آبـادی، ترجمۀ فرانسـۀ کتـاب المشـاعر را در 

قفسـۀ کتاب  هـای اطـاق او دیـده بودنـد.(
مقیـم  اروپایی هـا  مـا  می گویـد  جاپانـی  بـه  هایدگـر 
خانه یـی )زبـان( هسـتیم کـه بـا خانـۀ مـردم شـرق دور 
بـه کلـی متفاوت اسـت؛ ولـی در ظاهر عجیب اسـت که 
بـه سـخن هم سـخن خـود که گفتـه بـود مـا ناگزیریم با 
مفاهیـم اروپایـی چیزهـا و از جمله گذشـتۀ خـود و حتا 
هنرمـان را درک کنیـم، چنان کـه بایـد وقعـی نگذاشـته 
اسـت. البته سـخن هم سـخن هم سـخن هایدگر اسـت؛ 
زیـرا چنین گفت وگویـی در حقیقت روی نـداده و آقای 
تومیوتسـوکا )طـرف گفت وگـو( شـاگرد هایدگـر فقـط 
مترجـم ایـن نوشـته و نـه حاضـر در مجلـس گفت وگو 
بـوده اسـت. وقتـی ناگزیـر بایـد موجـودات و زبـان و 
زنده گـی را بـا مفاهیـم غربـی درک کـرد، خانـه وضعـی 
دیگـر پیـدا می کنـد و حتـا اگـر موقتـًا صـورت معماری 
شـرقی اش حفـظ شـود، اثاثیـه و نحـوۀ سـکونت در آن 
اروپایـی خواهـد بـود و اقتضـای نیاز بـه اثاثیـۀ جدید و 
پیـروی از نحـوۀ سـکونت اروپایـی این اسـت کـه بنای 
ایـن صـورت  ویـران شـود.در  و  قدیـم سسـت  خانـۀ 
چه گونـه می تـوان بـه جـای خانـۀ کهـن، خانـۀ دیگـری 
سـاخت؟ شـاید تاکنـون کسـی بـه خانـۀ توسـعه نیافته 
نیاندیشـیده باشـد و در گفت وگـوی هایدگـر جاپانی هم 
بـه آن اشـاره یی نشـده اسـت و صرفـًا به بیان ایـن نتیجۀ 
کلـی اکتفـا می شـود کـه اختـاف زبان هـا در این جـا و 
آن جـا عرضی نیسـت... و هم  سـخنی سـاکنان یـک منزل 
بـا سـاکنان منـزل دیگـر تقریبـًا ناممکـن اسـت )ص5( 
وقتـی مـردم منـازل متفـاوت زبـان یکدیگـر را درنیابند، 
نـه فقـط راه گـم می شـود، بلکـه پـروای زبـان و خانـه 

جایـش را سـودای اثاثیـه و گـذران هـر روزی می دهد و 
ایـن سـودا دیگـر مجالـی بـرای اندیشـیدن به هیـچ چیز 

باقـی نمی گـذارد.
مـا امـروز در بـاب زبان مـان کم تـر می اندیشـیم. البته راه 
پژوهش هـای صرفـی و نحـوی و زبان شناسـی و لغـوی 

رهروانـی دارد؛ امـا وقتـی بنیـاد زبـان ویران می شـود، با 
پژوهـش چـه می تـوان کـرد؟ اکنـون حتـا ایـن گفتـه که 
»زبـان مظهـر خـرد و توانایی یک قوم اسـت« به درسـتی 
فهمیـده نمی شـود و در بهتریـن صـورت، سـخنی تلقـی 
می شـود کـه بیشـتر ذوقـی اسـت و دالیـل کافـی بـرای 

اثبـات آن نمی تـوان یافـت.
می گوینـد اصـًا زبـان چـه ربطـی بـه توسـعۀ علمـی ـ 
تکنیکـی و بهداشـت و آمـوزش و نظـم و قـرار زنده گی 
دارد؟ بسـیار خوب، اگر رشـد و توسـعۀ علمـی تکنیکی 
و گسـترش بهداشـت و آمـوزش و اصـاح نظـم اداری 
اهمیـت دارد، بیاییـد بـه آن هـا بپردازیـم و چـرا در طـی 
کم تـر  و  زده ایـم  بیش تـر حـرف  سـال  یک صد وپنجـاه 
جاپانـی  اگـر  و  کرده ایـم؟  عمـل  گفته ایـم،  آن چـه  بـه 
می دانسـت کـه بـه مـدد مفاهیـم غربـی ادراک و عمـل 
می کنـد، همـۀ مردم غیـر غربی از این وضع آگاه نیسـتند. 
جـز  چاره یـی  اگـر  آن کـه  دیگـر  تأمـل  قابـل  مطلـب 
از  هایدگـر  چـرا  نیسـت،  غربـی  خانـۀ  در  سـکونت 
هم صحبـِت خـود از وجـه ضـرورت ایـن سـکونت و 
اقامـت می پرسـد؟ و مگـر بنـای خانـۀ قدیمـی اسـتوار 
مانـده اسـت و مـا اختیار داریـم و می توانیـم در آن خانه 
بـا آسـوده گی خاطـر سـکونت کنیـم؟ آیـا هایدگـر ما را 
بـه اعـراض از سـکونت در خانـۀ غربی دعـوت می کند؟ 
اگـر بتوانیـم اعـراض کنیـم، آیـا جایـی برای تعـرض به 
آن جـا هسـت؟ و آیـا هایدگـر به چنیـن جایی اندیشـیده 
اسـت؟ شـاید او نمی توانسـته است به سـر بردن در عالم 
توسـعه نیافتۀ خـاور دور یـا خاورمیانـه را بیازمایـد؛ امـا 

چـون فروبسـته گی افـق غـرب را می دیده اسـت، تکرار 
ایـن تاریـخ را در هیچ جـا ممکن نمی دانسـته اسـت. اگر 
بگوینـد میـان دو ناممکـن چه گونـه می تـوان زیسـت و 
چرا فیلسـوف بـه این امر مجال نیاندیشـیده اسـت، الزم 
نیسـت فکـر کنـم کـه او در این مـورد خـاص تجربه یی 
نداشـته اسـت؛ زیـرا می دانیم که از درد میـان دو ناممکن 
زنده گـی  ایـن  این کـه  اسـت.  نبـوده  بی خبـر  زیسـتن 
چه گونـه ممکـن اسـت، بیانش بسـیار دشـوار اسـت؛ اما 
تصدیقـش دشـواری ندارد، زیـرا اکنون بسـیاری از مردم 

روی زمیـن در ایـن وضع به سـر می برند و مـردم جهان 
توسـعه یافته نیـز بـه تدریـج بـه آن هـا ملحق می شـوند.

اگـر بـه غرب و اروپا بـه معنایی که فیلسـوف از آن مراد 
کـرده اسـت نظر داشـته باشـیم، نـه فقـط غیـر اروپاییان 
خـود  بلکـه  می یابنـد،  مسـدود  را  شـدن  اروپایـی  راه 
اروپاییـان نیـز نمی تواننـد اروپایـی و غربـی بمانند؛ ولی 
درک ایـن معنـی آسـان نیسـت و هایدگر به اشـاره گفته 
اسـت کـه تیره گـی چشـم ها چنـدان فزونـی گرفتـه کـه 
آدمـی دیگـر نمی توانـد دریابـد کـه اروپایی شـدِن آدمی 
و کـرۀ زمیـن راه بازگشـت به سرچشـمۀ اصلی را بسـته 

و ایـن چشـمه ها از حرکـت باز ایسـتاده اسـت.
اثـر هایدگـر پـر از اشـاره اسـت و اشـارات را نمی تـوان 
تلخیـص کـرد. اگـر خواننـده در این اشـارات ضدیت و 
مخالفـت بـا غـرب و تفکر غربـی )فلسـفه( می بیند، نظر 
فیلسـوف را درسـت درنیافتـه اسـت و اگر می پنـدارد که 
شـرق را بـر غـرب ترجیـح داده اسـت، یـک بـار دیگـر 
نوشـته را بخوانـد، حتـا آن جـا کـه می پرسـد: چرا شـعر 
جاپانـی را بایـد با مفاهیـم اروپایی دریافـت، قصد منع و 
تجذیـر نـدارد، بلکـه بـه وضـع تاریخی یک کشـور غیر 
اروپایـی کـه در راه اروپایـی شـدن قـرار گرفتـه اسـت، 

می کند.  اشـاره 
بـه راسـتی هر کشـوری که در راه غربی شـدن اسـت نه 
فقـط گـذران زنده گـی، بلکه شـعر و زبان اسـاِف خود 
را نیـز در حـدود فهـم اروپایـی قـرار می دهـد و قهـراً 
رشـتۀ هم زبانـی اش بـا گذشـته اگر قطع نشـود، سسـت 
می شـود. ایـن سـخن را بـه آسـانی نمی تـوان پذیرفـت؛ 

زیـرا پذیرفتنـش آرام و قـرار را از مـا می گیرد و قوت هر 
روزی را در کام مـان زهـر می کنـد؛ ولی به نظر نمی رسـد 
کـه کام جـان فیلسـوف چندان تلخ باشـد، زیـرا او کم تر 
از تلخکامـی می گویـد؛ ولـی همـه که فیلسـوف نیسـتند 
تـا سـنگینی بـار آینده یا سـیاهی افق آن را تـاب بیاورند. 

ایـن سـنگینی را تفکـر تحمـل می کند و نه اشـخاص. 
مردمـان بـرای گـذران زنده گـی بـه غفلـت نیـاز دارند و 
خیلـی آسـان بـه آن پناه می برند. فیلسـوف کـه وجودبین 
اسـت، از دیـدن وضع موجود چندان پریشـان نمی شـود؛ 
امـا موجودبیـن حتـا اگر داعیـۀ فلسـفه دانی و فیلسـوفی 
داشـته باشـد، از وجـود غافل اسـت و جز اشـیای جهان 

خـود و موجـودات چیـزی نمی بیند و نمی شناسـد. 
پـس اگـر بشـنود کـه وضـع موجـود و نظـام موجودات 
بـه خطـر افتـاده اسـت، ایـن سـخن را شـاید مسـخره 
بیانـگارد و بگویـد کـه او هیچ خطری احسـاس نمی کند 
و البتـه راسـت می گویـد؛ زیرا نظـام درکش چنان اسـت 
کـه تـا خطـر موجـود نشـود، آن را نمی بینـد؛ بـه عبارت 
بهتـر او خطـر و امـر خطیـر را کـه به آینـده تعلـق دارد، 

درنمی یابـد.
اگـر ایـن اشـارات بـه آن چـه میـان هایدگـر و جاپانـی 
گذشـته اسـت ربطی داشـته باشـد، باید آن ها را بی هنگام 
دانسـت؛ ولـی گاهـی بـرای درک هنـگام بایـد به سـخن 
بی هنـگام گـوش کرد. غـرب دیگر وقـت آن را ندارد که 
بـه زمـان و زبـان و بی زمانی و آشـفته زبانِی ما بیاندیشـد؛ 
ولـی مـا ناگزیریـم این همـه را در نسـبت بـا غـرب بـاز 
بشناسـیم و اگـر در تفکـر جدید چیزی هسـت که صرفًا 
بـه وضـع تاریخـِی مـا تعلـق دارد، از آن رو نگردانیـم. 
غیـر اهـل فلسـفه و بسـیاری از فلسـفه خوانده ها، از ایـن 
نظـر  بـه  گفت وگـو چیـزی عایدشـان نمی شـود؛ ولـی 

می رسـد کـه اهـل نظـر نیـاز دارنـد و شـاید بـر آن هـا 
فـرض باشـد کـه در ایـن قبیـل نوشـته ها و معانـی نظـر 

کنند... تأمـل  و 
اگـر در بعضـی مـوارد اندکـی دشـواری می بینیـد، بایـد 
زبـان آلمانـی بدانید یـا الاقل بـا نمونه یـی از ترجمه های 
متـن هایدگـر بـه زبان هـای اروپایی آشـنا باشـید تـا قدرِ 
ایـن ترجمه را بشناسـید. اگـر قرار بود از میـان مترجماْن 
کسـی ایـن اثـر را بـه فارسـی ترجمـه کنـد، بی تردیـد 
جهان بخـش ناصـر یکـی از باصاحیت تریـن آن هـا بود؛ 
زیـرا اوالً از سـال های پیـش هایدگـر را می شـناخت و 
به خصـوص  و  کلـی  به طـور  فلسـفه  بـه  عاقـه  شـاید 
توجـه بـه تفکـر هایدگـر، او را بـه آلمـان بـرده باشـد؛ 
ثانیـًا او بـا جـان زبان فارسـی انس داشـت و ثالثـًا نیازی 
نداشـت کـه در کار ترجمـه شـتاب کنـد؛ زیـرا در ایـن 
اواخـر عجله یی برای انتشـار آن چه می نوشـت، نداشـت. 
خوانـدن این اثر به ظاهر کوچک بسـیار دشـوار اسـت و 
حتـا خواننـده کم وبیـش همـدل و هم زبـان بـا فیلسـوف 
)کـه البتـه تحقـق ایـن هم زبانـی آسـان نیسـت( هـم بـه 
دشـواری می توانـد آن را بخوانـد. مـع هـذا اشـاراِت آن 
بـه ویـژه بـرای جهـان غیرغربـی و به ویـژه بـرای مردم 
جهـان توسـعه نیافته پـر از درس و تذکـر اسـت و البتـه 
تذکـر را کسـی درمی یابـد کـه گـوش مسـتعد شـنیدن 
داشـته باشـد. آیـا چنیـن گوشـی داریـم و اگـر نداریـم، 
در جسـت وجوی آن هسـتیم؟ ظاهـراً ایـن طلـب چندان 

مطلـوب نیسـت و تـرِک آن اولـی می نمایـد.

رضا داوری اردکانی ================  بخش دوم و پایانی
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ــفر  ــی در س ــور غن ــس جمه ریی
خــود بــه جال آبــاد در شــرق 
کشــور بــه مســووالن قــول اردوی 
داده  دســتور  ســیاب،   20۱
ــه  اســت کــه در مــدت یــک هفت
ــش  ــه داع ــوی علی ــدرت ق از ق
کارگیرنــد و ایــن گــروه را در 
ــار  ــت ننگره ــدت از والی ــن م ای

ــد. ــان بردارن از می
 25 جمعــه  روز  غنــی  آقــای 
بررســی  هــدف  بــه  ســرطان 
شــرق  در  امنیتــی  وضعیــت 
کشــور بــا وزیــران داخلــه و دفاع 
بــه والیــت ننگرهــار ســفر کــرد.
دفتــر  کــه  خبرنامه یــی  در 
ننگرهــار  والیــت  مطبوعاتــی 
قــول  از  کــرده،  منتشــر 
رییس جمهــور نوشــته اســت کــه 
ــات  ــت عملی ــن مرکزی ــس از ای پ
شــفق در زون شــرق کشــور قــرار 
ــی  ــات  نظام ــی عملی دارد و تمام
از  کشــور،  امنیتــی  نیروهــای 

می شــود. تنظیــم  همین جــا 
ــات  ــام عملی ــفق، ن ــات ش عملی
ــی کشــور  ــی نیروهــای امنیت نظام
بــا  امســال  بهــار  کــه  اســت 
ــروه  ــه گ ــی علی ــرد تهاجم رویک
گروه هــای  دیگــر  و  طالبــان 
ــده  ــه ش ــه راه انداخت جنگ جــو ب

ــت. اس
اعــان  داخلــه  وزارت  پیشــتر 
ــن  ــدف از ای ــه ه ــود ک ــرده ب ک
ــران  ــردن رهب ــن ب ــات، از بی عملی
ــان  ــروه طالب ــدی گ ــراد کلی و اف

ــت. اس
ایــن در حالــی اســت کــه طالبــان 
ــان  ــال عملیات ش ــار امس ــز به نی
را تحت نــام عملیــات عمــری بــه 

راه انداخته انــد.
وزیــر  دو  و  غنــی  آقــای 
امنیتــی کشــور در حالــی بــه 
ننگرهــار ســفر کــرده اســت کــه 
ــب در  ــش و طال ــای داع گروه ه
شــرق کشــور فعالیت هــای خــود 

را بیشــتر کــرده اســت.
در ایــن اواخــر حمــات هوایــی 
و زمینــی نیروهــای امنیتــی علیــه 
ــز  ــار نی ــش در ننگره ــروه داع گ

ــه اســت. شــدت گرفت
ــی  ــر مطبوعات ــن، دفت ــش از ای پی
کــه  بــود  خبــرداده  ننگرهــار 
در عملیــات هوایــی نیروهــای 
رادیــوی  ایســتگاه  خارجــی، 
ــده  ــدم ش ــش منه ــی  داع تبلیغات

اســت.
والیــت  گزارش هــا،  طبــق 
کشــور  شــرق  در  ننگرهــار 
مهــم  پایگاه هــای  از  یکــی 
گــروه داعــش در کشــور بــه 
ــروه  ــن گ ــه ای ــی رود ک ــمار م ش
ــب  ــل ۸ مکت ــد اق ــته اند ح توانس
اداره  دولــت  هزینــه ی  بــا  را 
ــاد و  ــودکان، جه ــرای ک ــد و ب کن
ــد. ــوزش ده ــذاری را آم بمب گ
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ابوبکر صدیق
مسـوولین امنیتـی شـهر کابـل میگوینـد کـه افـراد 
مسـلح ناشـناس دیـروز جمعـه )25 سـرطان( در 
سـاحه پنجصـد فامیلـی مربـوط حـوزه پانزدهـم 
شـهر کابـل، دو تـن را به ضرب گلوله کشـته و دو 

تـن دیگـر را مجـروح کرده انـد. 
جنایـی  تحقیقـات  رییـس  عبیـدی  فریـدون 
فرماندهـی پولیـس کابـل بـا تأییـد ایـن مطلب به 
روزنامـۀ مانـدگار می گویـد که در سـاحۀ پنجصد 
فامیلـی مربوط حـوزه پانزده هم شـهر کابـل دوتن 
بـه ضـرب گلولـه مجـروح و دوتـن دیگـر کشـته 

شـده اند. 
اثـر  از  را  قضیـه  ایـن  ریشـه  عبیـدی  آقـای 
خشـونت های خانواده گـی و شـخصی تلقـی کرده 
افـزود: یـک تـن در پیوند بـه این قضیه بازداشـت 
شـده اسـت و بررسـی های بیشـتر در مورد جریان 

دارد.
ایـن در حالـی اسـت که شـب دوم عید نیـز فردی 
بـه چهـرۀ سـه بانـو در شـهر کابـل تیـزاب پاشـی 

کـرده و پـا بـه فرار گذاشـت.
بـه  رابطـه  در  کابـل  جنایـی  تحقیقـات  رییـس 
بازداشـت افـرادی کـه به چهرۀ سـه بانو در شـب 
دوم عیـد اسـید پاشـیده بودنـد، گفـت: »در رابطـه 
بـه قضیـه سـه بانویـی کـه بـه چهرۀ شـان اسـیده 
پاشـیده شـده بود، افـرادی بازداشـت شـده اند؛ اما 
به اسـاس در خواسـت خانواده هـای  مجروحین از 

افشـای شـهرت ایـن افـراد خـود داری کـرد.«
در  کابـل  شـهروندان  از  برخـی  هـم،  سـویی  از 
از  فیسـبوک  به خصـوص  اجتماعـی  صفحـات 
افزایـش جرایم جنایـی و بدامنـی در شـهر کابـل 
بـه  را  امنیتـی  مسـووالن  و  کـرده  نگرانـی   ابـراز 

می کننـد. متهـم  وظیفه یـی  غفلـت 
آنـان بـا انتقـاد از نهادهـای امنیتـی بـه خصـوص 
فرماندهـی امنیـه کابـل می گوینـد کـه بدامنـی در 
شـهر کابـل افزایش یافته اسـت و نهادهـای امنیتی 

توجهـی بـه ایـن مشـکل ندارند.
طاهـر رحیمـی یکـی از کابـران فیسـبوک نوشـته 
امنیـت شـهروندان مسـوولیت  تأمیـن  اسـت کـه 

تـاش  بایـد  امنیتـی  مسـووالن  و  اسـت  دولـت 
بـه  نهادینـه سـازی آن  به خاطـر  جـدی خـود را 

دهنـد. خـرچ 
ایـن کاربـر فیسـبوک افـزوده اسـت کـه در روز 
روشـن دکان ها به سرقت بردشـته می شود، افرادی 
ربـوده می شـوند و در قلب شـهر چهره هـای مردم 
تیزاب پاشـی شـده و قتل صـورت می گیـرد، ولی 
هیـچ فـردی بازداشـت نمی شـود و هیـچ مسـوول 

جواب گـو بـرای مردم نیسـت.
از سـویی دیگر، علی اکبر قاسـمی عضو کمیسیون 
دفاعـی مجلـس نماینـده گان بـا نگرانـی ازافزایش 
جرایم جنایـی و بداامنـی در شـهر کابـل می گویـد: 
برخـی از قضایـای جنایـی و سیاسـی کـه صورت 
می گیـرد، ریشـه در خصومت هـای شـخصی دارد.
آقـای قاسـمی بـا تاییـد از افزایـش جرایـم جنایی 
در کابـل گفـت: نهادهـای امنیتـی توجـه جدی در 
پیگیـری ایـن قضیه هـا بایـد داشـته باشـند و در 

تأمیـن امنیـت شـهروندان تـاش جـدی کنند. 
این عضـو مجلس نماینده گان تصریـح کرد: آن چه 
کـه از نهادهـای امنیتی در تأمین امنیت شـهروندان 
توقـع می رفـت، از طـرف مسـووالن امنیتـی شـهر 
کابـل انجـام نشـده اسـت و همـه روزه بدامنی در 

شـهر بیشـتر می شود.
او بـا یـاد آوری از چنـد قضیه پیهمی کـه در طول 
کمتـر از یـک مـاه در شـهر کابـل اتفـاق افتـاده 
گفـت: مـردم از نهادهـای امنیتـی می خواهنـد کـه 
بـه ایـن کابـوس پایـان داده در تأمیـن امنیت مردم 

. شند بکو
گروه هـای  از  برخـی  افـزود:  قاسـمی  آقـای 
ترورریسـتی در ناامنـی شـهر کابـل دسـت دارنـد 
و همـه روزه در تـاش ناامـن سـازی ایـن شـهر 
انـد، هـرگاه نیروهـای امنیتـی مسـووالنه برخـورد 
نکننـد و قضایـا را به شـکل جدی پیگیـری نکنند، 
جایـگاه حقوقی شـان را در بیـن مـردم از دسـت 

داد. خواهنـد 
او گفـت: افزایـش بدامنی مردم را مجبور می سـازد 
کـه بـرای خود دسـت به کار شـده امنیـت خود را 

تأمیـن کنند. 

نسیم ابراهیمی
طالبان،  گروه  رهبر  عمر،  ما  مرگ  افشاشدن  از  پس 
تا  شکست.  درهم  گروه  این  صف  در  رهبری  شیرازۀ 
اسامی«،  »امارت  احیای  ایدیولوژیک  ماهیت  این،  از  پیش 
نظام  برابر  در  گروه  این  جنگ  تداوم  مشروعیت دهندۀ 
چه  اگر  بود؛  دینی - سنتی  بنیادگرایان  میان  در  افغانستان، 
وابسته گی به سازمان استخباراتی بیرونی و اقتصاد مافیایی، 
ولی  می داد/می دهد،  تشکیل  را  جنگ شان  اصلی  درونمایۀ 
این عملکرد بر خاف ایدیولوژی تبلیغاتی طالبان می باشد. 
بر  قبیله یی  تنش های  و  شکاف ها  عمر،  ما  مرگ  از  پس 
سر رهبری در میان این گروه بیشتر شد تا این که به جنگ 
ایدیولوژیک شان بپردازند. تشدید جنگ ها و ویران گری های 
این گروه پس از مرگ نخستین رهبرشان، برایند رقابت های 
درون قبیله یی است که با داعیۀ دینی/مذهبی صورت می گیرد.

با معرفی شدن ما منصور به عنوان جانشین ما عمر، گروه 
طالبان به دو شاخۀ عمده تقسیم  شدند. شاخه یی از این گروه 
به رهبری ما منصور به نام امارت اسامی و شاخۀ دیگر آن 
امارت اسامی،  نام شورای عالی  به  ادارۀ ما رسول  تحت 
زادۀ  دو  هر  رسول  ما  و  منصور  ما  پرداختند.  فعالیت  به 
والیت کندهار، ولی از دو قبیلۀ جداگانه هستند. ما منصور 
از نگاه تباری وابسته به قبیلۀ اسحق زی است، ولی ما رسول 
مربوط به قبیلۀ نورزایی می باشد. اگر چه که دلیل انشعاب 
اجماع  عدم  و  رهبری  مشروعیت  سر  بر  اختاف  طالبان، 
شده،  خوانده  منصور  ما  رهبری  تعیین  بر  طالبان  عمومی 
ولی حقیقت به گونۀ دیگری است. اگر مشروعیت دینی بر 
سر تعیین رهبری گروه طالبان را بر شماریم و آن چنان که ما 
رسول رهبریت ما منصور را خاف شرع خوانده، رهبریت 
خودش بر شاخۀ انشعابی این گروه بر اساس تعریف خود او 
نیز بر خاف شرع است. بر این مبنا، در تعیین رهبری گروه 
طالبان، مشروعیت دینی/مذهبی نقشی ندارد و این وابسته گی 
انتخاب رهبر، در  تعیین کننده را در  قبیله یی است که نقش 
صف این گروه بازی می کند. رقابت میان قبایل اسحق زی و 
نورزایی، باعث شد که این گروه به دو شاخۀ عمده از دو 

قبیلۀ کندهاری تبدیل شود.
به  توجه  با  او،  رهبری  تحت  شاخۀ  منصور،  ما  مرگ  با 
آسیب شناسی در صف این گروه و با در نظرداشت دو نکتۀ 
طالبان  سوی  از  که  آن چه  پرداختند.  رهبر  تعیین  به  عمده، 
را  هبت اهلل  ما  گروه،  این  رهبری  شورای  شده،  اعان 
از  پس  یعقوب،  ما  و  حقانی  سراج الدین  معاونت های  با 

تقریبًا پنج  روز گفت وگو، به عنوان رهبر تعیین کرده است. با 
وجودی که ما هبت اهلل چهرۀ زیاد شناخته شده یی در میان 
طالبان نبود و از نگاه مقام نیز در زمان رهبری ما منصور، 
دو  به  اما وی  داشت،  قرار  در جایگاه سوم  از حقانی  پس 
از  او  این که  نخست  است.  شده  تعیین  رهبر  به عنوان  دلیل 
نگاه تباری وابسته به قبیلۀ نورزایی است. پیش از این، قبیلۀ 
منصور  ما  با  مخالفت  در  رسول  ما  رهبری  به  نورزایی 
این  بر  طالبان  بود.  برخاسته  است،  اسحق زی  قبیله   از  که 
یک  از  دو  هر  رسول،  ما  و  هبت اهلل  ما  که  هستند  باور 
گروه  این  در صف  قبیله یی  رقابت  به  می توانند  و  قبیله اند 
به رهبری رساندند.  را  دلیل هبت ااهلل  به همین  پایان دهند. 
اصالت  حفظ  برای  هبت اهلل  ما  رهبری  تعیین  این که  دوم 
کندهاری رهبری طالبان صورت گرفته است. همان گونه که 
خاستگاه این گروه از کندهار بوده و دو رهبر پیشین اش نیز 
از این والیت بوده اند، تعیین رهبر جدید طالبان بر تداوم و 

حفظ همین سنت صورت گرفته است.
رهبری  تحت  انشعابی  منصور، شاخۀ  ما  رهبری  زمان  در 
فعالیت خود  به  ما رسول توانست که بدون تهدید جدی 
اما پس از مرگ منصور،  بپردازد.  به عنوان یک گروه رقیب 
وضعیت به گونۀ دیگر تغییر کرده است. اگر چه ما هبت اهلل 

به عنوان رهبر گروه طالبان معرفی شده اما به دلیل این که او 
صرف یک چهرۀ دینی-مذهبی است و با فنون نظامی بلدیت 
ندارد، لذا بیشتر وابسته به اطرافبان خود بوده و دیدگاه های 
او در مورد طالبان موثریت و کارکردی ندارد. گزینش چنین 
بیشتر برای سراج الدین حقانی  رهبر برای طالبان، میدان  را 
معاون او باز کرده است. در واقع، تصمیم ها و عملکردهای 
سیاسی و نظامی طالبان همه به دست فرد شماره دوی کنونی 
در  شده  شناخته  و  نظامی  چهرۀ  این  حقانی،  است.  طالبان 
میان طالبان، اکنون به طور غیر مستقیم رهبری این گروه را به 
دست دارد. چیزی که مانع رهبری او در میان طالبان شده، 
اما  او بود؛  قبیله یی غلجایی  اصالت غیرکندهاری و اصالت 
او با توجه به همین حساسیت، به طور غیر مستقیم طالبان را 
رهبری می کند و هبت اهلل در رهبری طالبان نقش سمبولیک 

را دارد.
یافته  دست   آن  به  رصد  خبرگزاری  که  اطاعاتی  براساس 
روی  را  سیستماتیکی  اقدامات  حقانی  سراج الدین  است، 
دست گرفته است تا رقیبان گروهی خود را از سد راه خود 
بردارد. او در نامه  هشداریه یی که به ما رسول، رهبر شاخۀ 
انشعابی طالبان فرستاده او و ما منان نیازی معاونش را در 
است.  کرده  تهدید  شاخۀ خودش،  با  یک جانشدن  صورت 

در  رسول  ما  معاون  منان  ما  این  از  پیش  که  وجودی  با 
پیام عید فطر، ما هبت اهلل را دست نشاندۀ بیگانه گان خوانده 
است. اما سراج الدین حقانی که به عنوان آدمی قصی القلب 
و جاه طلب در صف طالبان شهره است، بدون در نظرداشت 
رقیبان  در صدد سرکوب  )ما هبت اهلل(  از خود  باالتر  فرد 
ما  به  او  نامه  این  در  است.  جنگی  تهدیدهای  با  گروهی 
تصمیم  برابر  در  که  نمی تواند  هیچ کسی  است  گفته  رسول 
شخص او مخالفت کند و از آن سر باز زند. سراج الدین در 
این نامه تاکید کرده است که در روزهای نزدیک باید شاخۀ 
انشعابی طالبان ساح  خود را بر زمین بگذارد. در غیر آن، 
با تمامی امکانات خود این گروه انشعابی را از بین می برد. 
در این نامه، هیچ اشاره یی به رهبری گروه خود نکرده است 
و تمامی اوامر را به دستور خود صادر کرده است. او با این 
اقدام خود در برابر حریف، نه ماحظات مشروعیت مذهبی 
گروه خود را در نظر دارد و نه ماحظات ساختاری گروهی 
را. خواست او جاه طلبی و قدرت طلبی او را تعریف می کند 
در  طالبان  گروه  که  مذهبی  و  دینی  داعیه های  تمامی  به  و 

تبلیغات خود راه می اندازند، پشت زده شده است.
یک آگاه امور طالبان به خبرگزاری رصد گفت که این اقدام 
حقانی بر مبنای یک رقابت درون گروهی و قبیله یی در صف 
دنبال  را  هدف  دو  خود  اقدام  این  در  او  می باشد.  طالبان 
می کند، یکی این که رقیب قبیله یی خود را از میان بردارد و 
دیگر این که جاه و مقام خود را در صف طالبان بازتعریف 

کند.
آن چه که از عملکرد طالبان بر می آید، رقابت قبیله یی گروه 
طالبان  جنگ  می باشد.  ایدیولوژیک شان  جنگ  در  طالبان 
ایدیولوژیک  و  اسامی  جنگ  نه  افغانستان،  نظام  برابر  در 
قدرت طلبی  و  امتیازگیری  قبیله یی،  جنگ های  بلکه  بوده، 
می باشد. تبلیغات دینی و سربازگیری طالبان از میان جوانان 
و نوجوانان جوامع سنتی کشور، جز استفاده آن ها به عنوان 

هیزم جنگ قدرت طلبی شان، چیز دیگری نیست.
اختاف های  روز  هر  گذشت  با  این که  دالیل  از  یکی 
درونی در صف گروه طالبان افزوده می شود، خواست های 
غیرایدیولوژیک و قبیله یی آن ها می باشد. ظهور گروه داعش 
این  در صف  طالبان  ناراضی  افراد  پیوستن  و  افغانستان  در 
از  دینی  بنیادگرایان  که  است  دیگری  دالیل  از  یکی  گروه، 
رقابت ها و خواست های قبیله یی طالبان روگردان شده و به 

جنگ ایدیولوژیک داعش پیوسته اند.

دو تن در پنجصد فامیلی کشته شدند

افزایش جرایم جنایی در کابل

رهبر طالبان کیست؟

دستور رییس جمهور به نیروهای ارتش در ننگرهار: 

داعش را در یک هفته از بین ببرید
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ورزش

ـــی  ـــتانی پی درپ ـــای ضدپاکس ـــار نظره ـــع و اظه ـــا مواض ـــان ب هم زم
ـــا  ـــدار ب ـــتان در دی ـــۀ پاکس ـــر داخل ـــکا، وزی ـــرۀ امری ـــده گان کنگ نماین
ســـفیر امریـــکا در اســـام آباد مراتـــب اعتـــراض شـــدید دولـــت 
ـــاغ  ـــه او اب ـــا از ســـوی کنگـــره، ب ـــوع رفتاره ـــن ن ـــه ای پاکســـتان را ب

ـــرد. ک
ــل«  ــد ِهیـ ــا »دیویـ ــدار بـ ــان، در دیـ ــی خـ ــار علـ ــودری نثـ چـ
ـــر  ـــی ب ـــکا مبن ـــرۀ امری ـــده گان کنگ ـــی نماین ـــای برخ ـــت: ادعاه گف
ـــم  ـــا تروریس ـــارزه ب ـــر مب ـــم کاری در ام ـــه ک ـــتان ب ـــردن پاکس متهم ک

باعـــث تأســـف اســـت.
ـــده گان  ـــار داشـــت: متأســـفانه نماین ـــت پاکســـتان اظه ـــر دول ـــن وزی ای
ــات  ــا اطاعـ ــت یـ ــه درک درسـ ــدون این کـ ــکا بـ ــرۀ امریـ کنگـ
ـــم  ـــا تروریس ـــارزه ب ـــتان در مب ـــخت پاکس ـــای س ـــی از تاش ه دقیق

داشـــته باشـــند، علیـــه آن اظهـــار نظـــر می کننـــد.
او خطـــاب بـــه ســـفیر امریـــکا گفـــت: چنیـــن اظهارنظرهایـــی از 
ــدید در  ــای شـ ــث واکنش هـ ــی باعـ ــووالن امریکایـ ــوی مسـ سـ
ـــور  ـــط دو کش ـــد رواب ـــر رون ـــت ب ـــن اس ـــود و ممک ـــتان می ش پاکس

و تحقـــق منافـــع مشـــترک اثـــر بگـــذارد.
ـــنگتن  ـــت واش ـــه دول ـــت ک ـــات گف ـــن ماق ـــز در ای ـــکا نی ـــفیر امری س
ـــارزه  ـــر مب ـــتان در ام ـــت آوردهای پاکس ـــا و دس ـــه تاش ه ـــبت ب نس
بـــا تروریســـم به ویـــژه دســـت آوردهای عملیـــات ضدتروریســـتی 

ـــف اســـت . »ضـــرب عضـــب« واق
کنگـــرۀ امریـــکا کـــه طـــی چنـــد مـــاه اخیـــر، بـــا متهم کـــردن 
ــای  ــی گروه هـ ــا برخـ ــر بـ ــورد موثـ ــدم برخـ ــه عـ ــتان بـ پاکسـ
ــن  ــه ایـ ــای اف-۱6 بـ ــروش جنگنده هـ ــع از فـ ــتی مانـ تروریسـ
ـــع  ـــتار قط ـــز خواس ـــته نی ـــۀ گذش ـــنبۀ هفت ـــه ش ـــد، روز س ـــور ش کش
تمـــام کمک هـــای مالـــی واشـــنگتن بـــه اســـام آباد بـــا هـــدف 
وادار کـــردن پاکســـتان بـــه اقـــدام علیـــه طالبـــان افغانســـتان شـــد.

گروهـــی از نماینـــده گان کنگـــرۀ امریـــکا بـــار دیگـــر پاکســـتان را 
ـــتان  ـــان افغانس ـــا طالب ـــا ب ـــه تنه ـــور ن ـــن کش ـــه ای ـــد ک ـــم کرده ان مته
ـــازه  ـــروه اج ـــن گ ـــه ای ـــه ب ـــد، بلک ـــورد نمی کن ـــر برخ ـــور موث به ط
می دهـــد تـــا از خـــاک پاکســـتان نســـبت بـــه انجـــام حمـــات 

ـــد. ـــتفاده کنن ـــتان اس ـــه افغانس ـــتی علی تروریس
روز گذشـــته »نفیـــس زکریـــا« ســـخنگوی وزارت امـــور خارجـــۀ 
ـــی  ـــتانی برخ ـــر ضدپاکس ـــارات اخی ـــه اظه ـــش ب ـــتان در واکن پاکس
نماینـــده گان کنگـــره امریـــکا و متهم کـــردن دوبـــاره پاکســـتان بـــه 
ـــه  ـــتان صادقان ـــت: پاکس ـــت ها گف ـــا تروریس ـــر ب ـــارزه موث ـــدم مب ع
ــا  ــارزه بـ ــغول مبـ ــخت مشـ ــی سـ ــه تبعیضـ ــدون هیچ گونـ و بـ
ـــن  ـــتان در ای ـــرد پاکس ـــد عملک ـــی نمی توان ـــت و کس ـــم اس تروریس

ـــرد. ـــوال بب ـــر س ـــه را زی زمین
ـــکا  ـــرۀ امری ـــده گان کنگ ـــی نماین ـــارات برخ ـــه اظه ـــان این ک ـــا بی او ب
ـــره  ـــیون های کنگ ـــی از کمیس ـــمی یک ـــات غیررس ـــی از جلس در یک
ـــی  ـــن اظهارات ـــدن چنی ـــه مطرح ش ـــت ک ـــت، گف ـــده اس ـــرح ش مط

ـــدارد. ـــی ن ـــت چندان ـــمی اهمی ـــات غیررس در جلس

ـــۀ  ـــر خارج ـــوان وزی ـــه عن ـــخنانش ب ـــن س ـــس جانســـون در اولی بوری
ـــت های  ـــدم« سیاس ـــط مق ـــکا در »خ ـــه امری ـــرد ک ـــد ک ـــس تأکی انگلی

ـــود. ـــد ب ـــس خواه انگلی
بـــه نظـــر می رســـد بوریـــس جانســـون، پـــس از انتصـــاب 
ـــن  ـــا ای ـــی ب ـــت ترزام ـــر خارجـــۀ دول ـــوان وزی ـــه عن ـــره اش ب غیرمنتظ
ســـخنان در واقـــع بـــه اظهـــارات بـــاراک اوبامـــا، رییس جمهـــور 
ـــا  ـــۀ اروپ ـــس اتحادی ـــه انگلی ـــی ک ـــود درصورت ـــه ب ـــه گفت ـــکا ک امری
ـــخ داده  ـــت، پاس ـــد گرف ـــرار خواه ـــط ق ـــر خ ـــد، در آخ ـــرک کن را ت

ـــت. اس
ـــر دارد  ـــا در نظ ـــید، آی ـــه از او پرس ـــگاری ک ـــه خبرن ـــخ ب او در پاس
ـــی«  ـــه کنیای ـــوری »نیم ـــه او را رییس جمه ـــل آن ک ـــه دلی ـــا ب از اوبام
ـــدم اســـت. ـــکا در خـــط مق ـــد؟ گفـــت: امری ـــده عذرخواهـــی کن خوان
ـــینیانش  ـــرت پیش ـــل نف ـــه دلی ـــا ب ـــه اوبام ـــود ک ـــه ب ـــون گفت جانس
از امپراطـــوری انگلیـــس بـــا انگلیـــس برخـــوردی مغرضانـــه دارد.
جانســـون تأکیـــد کـــرد: مـــا فرصت هـــای زیـــادی داریـــم تـــا در 
ــای بزرگـــی کســـب  ــان موفقیت هـ ــا و جهـ ــا اروپـ ــان بـ روابط مـ
ـــی  ـــه نقش ـــن رابط ـــده در ای ـــته ش ـــن خواس ـــه از م ـــم و از این ک کنی

ایفـــا کنـــم بســـیار هیجـــان زده ام.
ـــال همـــکاری  ـــه دنب ـــه ب ـــرد ک ـــز اعـــام ک ـــکا نی وزارت خارجـــۀ امری

ـــا جانســـون اســـت. ب
ـــکا  ـــت: امری ـــکا گف ـــه امری ـــخنگوی وزارت خارج ـــر، س ـــارک تون م
همـــواره آمـــادۀ کار بـــا مقام هـــای انگلیســـی بـــه دلیـــل روابـــط 

ـــت. ـــور اس ـــن کش ـــا ای ـــق ب عمی

ننگیالی عثمانی
محمد اشرف حیدری متولد والیت کابل است. او قهرمان وزن خود در وزن 
فعًا در کشور جرمنی  آقای حیدری  تکواندو است.  کیلوگرام در رشتۀ   6۴

زنده گی می کند.
به حاال چه  تا  بگوید،  بارۀ دست آوردهای ورزشی تان  در  آقای حیدری 

دست آوردهایی داشته اید؟ 
آغاز  را  تکواندو  ورزش  دلسوز  احمد  نور  استاد  نظر  تحت   200۱ سال  در 
کردم و در سال 2003 عضویت تیم ملی کشور را کسب کردم. در وزن خود 
مقام های اول، دوم و سوم را تا به حال به دست آورده ام. ۱3 مدال طا، سه 
در   200۴ سال  در  می شوند.  داخلی ام  دست آوردهای  شامل  نقره   ۸ و  برنز 
مسابقات بین المللی کشور تاجکستان اشتراک کردم که به دعا هم وطنان عزیز 
خود مدال برنز را نصیب شدم. در سال 2003 یک سفر ورزشی به کشور ُدبی 
داشتم که در آن مسابقات نیز مدال برنز را نصیب خود و کشورم کردم. در 
مسابقات دهۀ فجر که در کشور ایران راه اندازی شده بود نیز اشتراک کردم 
که دست آوردی نداشتم، اما از تجربۀ خوبی برخوردار شدم. فعًا تمریناتم در 
کشور جرمنی در رشته تکواندو ادامه دارد. یک ماه قبل در مسابقه یی که در 
کشور جرمنی راه اندازی شده بود، در وزن خود قهرمان شدم و مدال طا را 
کسب کردم و در میان 250 بازیکن، بهترین ورزشکار شناخته شدم، حریفانم 
از کشورهای ایران، ترکیه و ناروی بود و آخرین حریف من از کشور جرمنی 
باشگاه  یک  مربی  درحال حاضر  نشد.  حاضر  مسابقه  برای  میدان  به  که  بود 
در کشور جرمنی هستم که افغانستانی های مقیم این کشور را در آن تمرین 

می دهم.
تشویق و استقبال هم وطنان مقیم اروپا در قبال ورزشکاران کشور چگونه 

است؟
  اتحاد وحدت و هم دلی افغانستانی های مقیم اروپا در همه ابعات به ویژه در 
قسمت ورزشکاران عالی و غیرقابل وصف است. برای من در اکثر موارد قوت 
قلب و جسم بوده است. واقعًا هم وطنان مقیم اروپا ورزشکاران افغانستان را 
بسیار تشویق و حمایت و همیشه در مسابقات ورزشکاران اشتراک می کنند. 

بودن با هم وطنان و هم کیشان انگیزۀ مثبت و وطن دوستی ایجاد می کند.
چرا خواستید پناهنده شوید؟ 

زمانی که در افغانستان بودم، فدراسیون ورزشی تکواندو و در ُکل کمیتۀ ملی 
المپیک کشور با چالش های فراوانی دست و پنجه نرم می کرد، دوست داشتم 
در مسابقات خارجی اشتراک کنم، اما همیشه سفرهای من لغو می شد و تنها 
اشخاصی که قدرت داشتند مستحق سفرهای خارجی می شدند. به همین دلیل 
خواستم مهاجرت کنم اما در کشور جرمنی هم مسابقاتم به نفع کشور است.

راز موفقعیت یک ورزشکار را در چه می بینید؟
ورزشکار باید نگرش مثبت داشته باشد و این نگرش را در خود قوت ببخشد، 
مرتب و منظم در تمرینات خود را به پیش ببرد. ورزشکار باید آرامش دایمی 
خود را حفظ کند و از اخاق نیک در امور اجتماعی برخوردار و برای دیگران 
برابر مشکات و  به خداوند در  باشد. صبر، تحمل و توکل  الگوی مناسب 

اعتماد به نفس از ویژه گی ها و راز موفقیت یک ورزشکار خوب است.
اخالق ورزشی از دید شما چیست؟

است.  شده  معرفی  جاویدانه گی  و  خوشبختی  دانشمندان  نگان  در  اخاق 
اخاق  »کسی که  فرموده اند:  مبارکی  حدیث  در  نیز  اسام  مبین  دین  پیامبر 
خوب داشته باشد نیک بختی دنیا و سعادت آخرت را از آن خود کرده است.« 
ورزشکار باید اخاق نیک و پسندیده داشته باشد و تاش کند تا الکو اخاقی 

در جامعۀ خود باشد.
ورزش چه نقش را در جامعه دارد؟

ورزش عاملی است که می تواند جلو بسیاری از بیماری های روحی و جسمی 
را بگیرد. ورزش می تواند تأثیر به سزایی در شادابی و نشاط افراد داشته باشد. 
ورزش نقش اساسی در صلح و توسعۀ جامعه دارد و جامعه هم به افراد دارای 

ویژه گی های خوب و سالمی که در باال ذکر کردیم نیاز دارد. 
خواست شما از کمیتۀ ملی المپیک چیست؟

سفرهای  به  ورزشکاران  فرستادن  و  تشویق  قسمت  در  المپیک  ملی  کمیتۀ 
ورزشی  امکانات  فراهم کردن  در  و  کند  برخورد  مسووالنه  باید  خارجی 
برای شان از هیچ نوع سعی و تاشی دریغ نورزند. از تجار و در ُکل دولت 
این  از  می خواهند  که  کسانی  و  ورزشکاران  باالی  تا  دارم  تقاضا  افغانستان 

طریق داخل خدمت برای کشور شوند، سرمایه گذاری کنند.
پیام تان برای جوانان کشور چیست؟

احساس  بایذ  آنان  می آیند،  حساب  به  کشور  یک  فقرات  ستون  جوانان 
اهدف  خود  زنده گی  در  و  باشند  داشته  خود  کشور  مقابل  در  مسوولیت 
نیز ذکر کردیم،  باال  دنبال کنند. قسمی که در  برنامه ریزی را  با  مشخصی و 
جامعۀ سالم نیاز به افراد سالم دارند و ورزش یکی از را ه های سالم بودن است، 

تاش کنید تا مفید و سالم باشید. 

وزیر داخلۀ پاکستان در دیدار با سفیر امریکا:

مواضع کنگرة امریکا تأسف بار است

جانسون:

امریکا برای انگلیس در خط مقدم است

ورزشکار باید الگوی اخالقی 
برای  جامعه باشد

جاوید فرهاد

ســخت  زنده ســتیز  مرده پرســِت  جامعــۀ  از 
دل گیــرم

ــتن  ــای داش ــش ادع ــه مردمان ــی ک ــی در جامعه ی وقت
ــز فهــم«  ــِک چی ــه جــرمِ »آدم ــد، ب ــخ پنج هــزار ســاله را دارن تأری
ــان  ــد، بی گم ــت بزنن ــۀ عواطف ــر شیش ــنگ ب ــد و س ــرا برنجانن ت
ــا خــاک  ــی، ب ــی کــه زیســت می کن تمــام امید هایــت در جغرافیای

ــمان! ــِخ آس ــی تل ــی و تنهای ــو می مان ــود و ت ــان می ش یک س
اکنــون درک می کنــم کــه چــرا موالنــا و ناصــر خســرو و مســعودِ 
ــان  ــه تنِ ش ــان ب ــه سِرش ــر ک ــزرگ دیگ ــد ب ــلمان و چن ــعِد س س
می ارزیــد، از ایــن جغرافیــا رخــت ســفر بســتند و تبعیــد و 

ــدند. ــی ش زندان
ــه  ــی اســت ک ــه پیمانه ی ــا ب ــه نابخــردی، حساســیت م ــا این هم ب
ــترک  ــراِث مش ــا می ــد: موالن ــی بگوی ــته کس ــدا ناخواس ــر خ اگ
ــاالی چشــِم ناصــر خســرو ابروســت و مســعودِ ســعد  ماســت، ب
ــتاِن  ــا مرده پَرس ــردن م ــقیقه و گ ــای ش ــت، رگ ه ــما نیس ــال ش م

زنده ســتیز از فــرط غیــرت می پنــدد.
ــی  ــر بوعل ــه در براب ــم ک ــا بودی ــن م ــه همی ــم ک ــوش کرده ای فرام
ســینا توطیــۀ چیدیــم، حســنک وزیــر را بــر دار کردیــم، رابعــه را 
رگ زدیــم، فردوســی را حرمــان به گــور ســاختیم و ناصــر خســرو 
را بــه جــرمِ »قرمطی« بــودن مرتــد دانســتیم و ناجوان مردانــه 

ــم. تبعیــدش کردی
ــرای  ــش در چشــمش اســت و ب ــه عقل ــی ک ــن جامعه ی ــن از ای م
تــوده و نخبــه اش ارزشــی قایــل نیســت، ســخت دل گیــرم، نــه راهِ 
ــد  ــا اب ــم ت ــس می کن ــرار. ح ــش و ق ــم آرام ــه ه ــرار دارم و ن ف

ــم. غمگین

ملک ستیز

به مالها مدال افتخار اهدا کردند
در دولت هــای گونا گــون جهــان رایــج اســت، بــه 
شــهروندانی کــه دســت آوردهای بــزرگ علمــی، غنایــی 
ــس  ــدال، تندی ــد، م ــار می آورن ــود به ب ــای خ ــی به ملت ه و حماس
ــای  ــوی گروه ه ــاب از س ــن الق ــند. ای ــار می بخش ــب افتخ ــا لق و ی
تخصصــی نظــارت و تصدیــق می شــوند. ایــن گروه هــای تخصصــی 
کارکردهــای شــهروندان نــام زد بــه ایــن القــاب را بــه بررســی گرفتــه 
ــی  ــد. روســای دولت هــا پــس از ارزیاب ــا رد می کنن ــد و ی و آن را تایی
ــه ایــن شــهرونداِن افتخارآفریــن القــاب افتخــار را طــی  حرفه یــی، ب

ــد. ــدا می کنن ــی اه ــم ویژه ی مراس
ــاب واالی  ــت افغانســتان الق ــه از ســوی دول ــی ک ــن ماهای حــاال ای
ــت  ــرای مل ــت آوردی را ب ــه دس ــد، چ ــول کرده ان ــار را حص افتخ

ــد؟ ــار آورده ان ــش به ب خوی
Demagoguery یــا عوام فریبــی بــا دیــن و یــا سیاســت بازی بــا 
افغانســتان  دولت هــای  حاکمــان  همیشــه گی  روِش  دین مــداری 
ــته  ــی نداش ــد خوب ــی پی آم ــن روش هیچ گاه ــا ای ــت. اّم ــوده اس ب
اســت. به ویــژه کــه حــاال مــردم خیلــی آگاهــی باالیــی از وضعیــت 

ــد. سیاســی دارن

یعقوب ابراهیمی

سیاســت  روی دســت گرفتن  بــا  افغانســتان 
در  پاکســتان  ضــد  البیگــری  و  پاکستان هراســی 
ــرِی  ــش مج ــه نق ــنگتن، ناخودآگاهان ــارک و واش نیوی
ــرکوب و  ــد. س ــازی می کن ــد را ب ــِی هن ــت خارج ــاِش سیاس بی مع
انــزوای پاکســتان، ســتون فقــرات ســنت سیاســی هنــد و هندهراســی 
اســاس فرهنــگ اســتراتیژیک پاکســتان اســت. ایــن دو دولــت 
رابطۀ شــان را بــا کشــورهایی ماننــد افغانســتان فقــط در همیــن 
ــد  ــۀ هن ــه رابط ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــزی می کنن ــوب طرح ری چارچ
و پاکســتان بــا افغانســتان رابطــۀ مســتقیم نــه؛ بلکــه رابطــۀ جانبــی و 
بخشــی از سیاســت کان دو کشــور در قبــال یک دیگــر اســت.
ــا  ــدر به م ــت و چق ــه هیوالیی س ــتان چ ــه پاکس ــر از این ک صرفِ نظ
ــت  ــاده گی سیاس ــد به س ــتان نبای ــت افغانس ــاند؛ دول ــیب می رس آس
ــه بخشــی از فرهنــگ اســتراتیژیک یکــی از دو  خارجــِی کشــور را ب
ــتان  ــی افغانس ــذاران سیاس ــر کارگ ــد. اگ ــل ده ــور تقلی ــور مذک کش
ــری در  ــر افراطی گ ــه ب ــت غلب ــه جه ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
ــمِن  ــِی دش ــت خارج ــه سیاس ــرنهادن ب ــز س ــی ج ــتان چاره ی افغانس
بزرگ تریــن همســایۀ خــود ندارنــد، بایــد در بــارۀ پیامــد درازمــدت 

ــد. ــز حــرف بزنن راه کارشــان نی
ــان  ــت می ــش خصوم ــورت افزای ــت در ص ــر اس ــد حاض ــا هن آی
ــتان  ــه افغانس ــتان ب ــی پاکس ــم احتمال ــتان و تهاج ــتان و پاکس افغانس
بــا تمــام قــوا وارد معرکــه شــده و جلــو پاکســتان را بگیــرد؟ پــاداِش 
ــر  ــد، کمت ــه هندی هــا می کن آن چــه ایــن روزهــا دولــت افغانســتان ب

ــن نیســت. از ای

فیـسبـوک نـــامــه
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در  کنندگان  شرکت  به  پنجشنبه شب  خونین  حمله  پی  در 
اقدام  مراسم روز ملی فرانسه، جمعی از مقامات جهان این 
پولیس  که  حالیست  در  این  کردند.  محکوم  را  تروریستی 
 - تونسی  شهروند  یک  حمله  عامل  کرده  اعام  فرانسه 
فرانسوی بوده که اوراق هویتش در داخل کامیون پیدا شده 

است.
جمهور  رییس  اوباما  باراک  نیوز،  اسکای  شبکه  گزارش  به 
شب  تروریستی  حادثه  به  که  بود  کسانی  اولین  از  امریکا 
گذشته در شهر نیس فرانسه که ۸0 کشته و ۱۸0 زخمی بر 

جای گذاشت، واکنش نشان داد.
فرانسه  مقامات  به  کمک  پیشنهاد  ضمن  پیامی  در  اوباما 
برای انجام تحقیقات در این باره، حادثه میس را یک اقدام 

»تروریستی وحشتناک« خواند.
با  همزمان  تروریستی  حمله  این  اینکه  به  اشاره  با  اوباما 
ادامه  در  داده  باستی« رخ  »روز  به  موسوم  فرانسه  ملی  روز 
ارزش های  و  العاده  خارق  »انعطاف  که  را  آنچه  اظهاراتش 
بخش  الهام  به یک کشور  تبدیل  را  فرانسه  که  دموکراتیکی 

برای کل جهان کرده« تحسین کرد. 
جان کری وزیر امور خارجه امریکا با اشاره به اینکه »حمله 
تروریستی وحشتناکی« در شهر نیس فرانسه رخ داده گفت: 
من افتخار ایستادن در کنار رهبران فرانسه در اوایل روز پنج 
شنبه در مراسم های مربوط به روز باستی در شهر پاریس را 
داشتم و امریکا قاطعانه در این زمان غم انگیز در کنار مردم 

فرانسه ایستاده است.

جمهوری  ریاست  کاندیدای  ترامپ  دونالد  دیگر  سوی  از 
احتمالی حزب جمهوری خواه امریکا نیز حمله رخ داده در 
شهر نیس را به عنوان یک اقدام جنگی دانسته و محکوم کرد.
با  نیز  دموکرات  حزب  از  ترامپ  رقیب  کلینتون  هیاری 
شد.  نخواهیم  مرعوب  ما  گفت:  حمله  این  کردن  محکوم 
قاطعانه ای  همبستگی  امریکایی  کرد: هر  خاطرنشان  کلینتون 
می گوییم:  واحد  صدای  یک  با  ما  و  دارد  فرانسه  مردم  با 
مرعوب نخواهیم شد. ما هرگز به تروریست ها اجازه تضعیف 
سبک  اساس  و  پایه  که  را  برابری  و  دموکراسی  ارزش های 

زندگی ما است را نخواهیم داد.
این در حالیست که ترامپ نیز اعام کرد، قصد داشته در یک 
بیانیه رسمی کاندیدای معاونت خود برای ریاست جمهوری 
را اعام کند اما به سبب این حمله فعا این کار را به تاخیر 

می اندازد.
ترامپ گفت: این همچون جنگ است. اگر خوب نگاه کنید 
برآوردن  متفاوتی در حال سر  نقاط  از  این جنگی است که 
با  و  شده ایم  وارد جنگ  ما  که  می گویم  من صراحتا  است. 

افرادی بدون یونیفرم در این جنگ سر و کار داریم.
به اعام کرملین، والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه  بنا 
نیز در پیامی این حمله را به همتای فرانسوی خود تسلیت 

گفته است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت: والدیمیر پوتین، 
رییس جمهور روسیه با ارسال پیامی به فرانسوا اوالند،  رییس 
تروریستی وحشیانه و  این حمله  به  نسبت  فرانسه،  جمهور 
غیرانسانی اظهار تسلیت عمیق کرده است و اعام کرده که 
روسیه در درد و رنجهای مردم فرانسه شریک بوده و در این 

روزهای دشوار کنار آنها می ایستد.
به  زمانی  تروریستی  حمله  این  وقوع  خبر  گفت،  پسکوف 
امور  با جان کری وزیر  داده شد که وی در نشست  پوتین 

خارجه امریکا به سر می برد.
ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو اظهار داشت، حمله شهر نیس 
بلکه  بیگناه را هدف قرار گرفت  نه فقط جان مردم  فرانسه 
قرار  هدف  نیز  را  آنهاست  پایبند  ناتو  که  اساسی  ارزشهای 

داده است.
استولتنبرگ خاطر نشان کرد: این حمله نه فقط مردم بیگناه 
بلکه ارزشهای اساسی که ناتو به آنها پایبند است را نیز هدف 
قرار داد. اما تروریسم هرگز دموکراسی، آزادی و جوامع باز 

ما را شکست نخواهد داد.
همچنین فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر امور خارجه آلمان نیز 

گفت کشورش در در کنار فرانسه می ایستد.
شورای امنیت سازمان ملل نیز حمله تروریستی در شهر نیس 

را به عنوان یک حمله »وحشیانه و بزدالنه« محکوم کرد.
در  نیز  اروپا  اتحادیه  شورای  رییس  تاسک  دونالد  همزمان 
بیانیه ای نسبت به اینکه کشور فرانسه در روز ملی خود هدف 
گفت:  و  کرده  حیرت  اظهار  گرفته  قرار  تروریستی  حمله 

رهبران جهان به طور واحد در کنار مردم فرانسه هستند.
شهر  در  اروپا  و  آسیا  رهبران  نشست  در  تاسک  دونالد 
اوالن باتور پایتخت مغولستان گفت: این یک پارادوکس غم 
انگیز است که قربانیان حمله مردمی بودند که در حال جشن 
کنار  در  اتحاد  با  ما  بودند.  برادری  و  برابری  آزادی  گرفتن 
این  در  فرانسه  دولت  و  فرانسه  مردم  قربانیان،   خانواده های 

جنگ علیه خشونت و نفرت خواهیم ایستاد.
لی  کرد.  محکوم  را  حمله  این  نیز  چین  دولت  طرفی  از 
کچیانگ نخست وزیر چین گفت: ما شدیدا تروریسم را در 
همه اشکالش محکوم می کنیم. ما تسلیت خود را به قربانیان 
این حمله ابراز کرده و با همه انواع تروریسم خواهیم جنگید.
نیز گفت که  انگلیس  بوریس جانسون، وزیر خارجه جدید 
نیس و کشتار وحشتناک در آن  از »رخدادهای وحشت آور 

بهت زده و متاسف است«.
آنگا مرکل، صدر اعظم آلمان نیز در واکنش به حمله نیس 
ایستاده  فرانسه  کنار  تروریسم  با  جنگ  در  کشورش  گفت، 

است.
باتور خاطر نشان کرد:  مرکل در سخنانی در اجاس اوالن 
زبان نمی تواند چیزی را که ما را با دوستان فرانسوی ما در 
حمله  این  کند.  توصیف  داده  پیوند  وحشتناک  ساعات  این 
عیدی  روز  داد.  رخ  آنها  ملی  روز  در  درست  وحشتناک 
به روز  تبدیل  اکنون  اما  باشد  آنها  برای  باید روز غرور  که 

عزاداری بزرگ آنها شده است.
نیز  انگلیس  جدید  وزیر  نخست  می،  ترزا  سخنگوی  یک 
گفت، این حمله را یک »حمله وحشتناک« خوانده و آن را 

محکوم کرد.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا نیز یکی از چندین مقامی 
بود که در پی این حمله با مردم فرانسه ابراز همبستگی کرد.

نیس شوک زده هستند.  از حمله  کانادایی ها  کرد:  اظهار  وی 
فرانسه همدردی  مردم  با  و  داشته  گرامی  را  قربانیان  یاد  ما 

می کنیم.
مالکوم ترنبول، نخست وزیر استرالیا هم گفت: ما در عزای 
یک اقدام تروریستی مرگبار دیگر که شب گذشته در فرانسه 
همزمان با روز ملی این کشور رخ داد هستیم. جولی بیشاپ 
وزیر خارجه استرالیا اظهار کرد: ما بار دیگر قاطعانه در کنار 
مردم فرانسه می ایستیم و به یاد قربانیان و خانواده های آنها 

هستیم.

در همین حال دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه نیز در 
پی این حمله تروریستی گفت، جامعه جهانی باید در واکنش 

به یک چنین رخدادهای غم انگیزی همکاری داشته باشد.
مدودف در این سخنانش که در محل اجاس رهبران آسیا- 
اروپا در پایتخت مغولستان مطرح کرد گفت: تروریسم هیچ 
و  اروپا  علیه  هم  مشترک  تهدید  و یک  ندارد  مرزی  و  حد 
بالغ بر ۸0 تن  تا کنون در حمله نیس  هم علیه آسیا است. 
زیادی گردشگر کشته شده اند. طبق  تعداد  شامل کودکان و 
نیز  روسیه  و  اروپا  اتحادیه  شهروندان  رسانه ها  گزارشهای 
برای یک چنین  پاسخهایی  باید  ما  قربانیان هستند.  میان  در 
هر  و  دهیم  نشان  همبستگی  باید  ما  کنیم.  پیدا  چالشهایی 
به  دهیم  انجام  تروریسم  با  جنگ  برای  می توانیم  که  کاری 
ویژه از این جهت که تروریستها و حامیانشان تنها زبان زور 

را می فهمند و ما نیز باید از آن استفاده کنیم.
پراناب موخرجی، رییس جمهور هند نیز در پی حمله نیس 
گفت، کشورش همکاری با فرانسه را در جنگ با تروریسم 

تقویت خواهد کرد.
وی اظهار کرد: هند شانه به شانه مردم و دولت فرانسه در 
پاسخ به این حمله تروریستی ایستاده است. ما همکاری خود 
با فرانسه و دیگر کشورهای جهان را در جنگ با تروریسم 

تقویت خواهیم کرد.
مسئله  این  از  نیز  بلژیک  خارجه  امور  وزیر  ریندرز  دیدیه 
قرار  تروریستی  حمله  یک  هدف  دیگر  بار  یک  فرانسه  که 
گرفته اظهار نگرانی کرد. وی گفت: ما یک چنین حمله ای را 
محکوم می کنیم. شاید این حمله یک حمله تروریستی بوده 

باشد اما چنین حمله ای دوباره در فرانسه رخ داده است.
از طرفی جولی بیشاپ وزیر امور خارجه استرالیا نیز گفت: 
این حمله تروریستی فرانسه را دچار شوک کرد و مرکز این 

کشور را به لرزه درآورد.
باید برای فرانسه زمان جشن و غرور  وی افزود: این زمان 
خشونت ها  این  کردن  محکوم  با  بیشاپ  باشد.  فراوان  ملی 
از  ما نشان می دهد که هیچ کشوری  به  این حمات  گفت: 
حمات تروریستی مصون نیست. ما از دوستان و شرکایمان 
جهان  مردم  دیگر  کنار  در  و  می کنیم  حمایت  فرانسه  در 
امیدوار هستیم که این پایان حوادث وحشتناکی از این دست 

که هدفشان غیر نظامیان غیر مسلح است باشد.
از سوی دیگر خوزه مانوئل گارسیا مارگالو وزیر امور خارجه 
همتایانش  با  تروریستی گفت،  این حمله  پی  در  نیز  اسپانیا 
در فرانسه تماس گرفته تا تسلیتش را ابراز کند. وی نیز در 
سخنانی در شهر اوالن باتور گفت: ما بسیار نسبت به مردم 

فرانسه و دولت فرانسه متاسفیم.

همچنین دلیل ابوبکر، امام جماعت مسجد جامع شهر پاریس 
نیز در بیانیه ای ضمن ابراز تاسف و حیرت خود از این حمله 
خواستار  همچنین  وی  کرد.  محکوم  قویا  را  آن  وحشتناک، 
وحدت تمامی شهروندان در مقابل این رخداد وحشتناک شد.
حمله  به  واکنش  در  فرانسه،  ملی  جبهه  رهبر  لوپن،  مارین 
نیس گفت که »جنگ علیه بنیادگرایی اسامی« باید آغاز شود.
صفحه  در  فرانسه،  سابق  نخست وزیر  سارکوزی،  نیکوال 
طول  که  هستیم  جنگی  در  »ما  است:  نوشته  خود  فیسبوک 
خواهد کشید، با تهدیدی که مرتب به روز می شود. تطبیق و 
تقویت مدام برنامه هایمان برای اقدام علیه تروریسم اسامی 

همچنان اولویت اصلی است«.
انگلیس، در توئیتر خود  جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر 
ضمن  و  خوانده  هولناک«  و  دهنده  »تکان  را  نیس  حمله 
و  نیس  »مردم  با  قربانیان،  خانواده  با  همدردی  و  تسلیت 

سازمان های امدادرسانی« ابراز همبستگی کرده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، حمله نیس 
را به »شدیدترین شکل ممکن« محکوم کرده و گفته است که 

این رژیم برای هر گونه کمک به دولت فرانسه آماده است.
به شدت  را  نیس  حمله  بیانیه ای  در  تونس  خارجه  وزارت 
مقابله  برای  جهانی  مشترک  اقدام  خواستار  و  کرده  محکوم 
با »بای تروریسم« شده است. به گفته منابع خبری فرانسه، 
فرانسوی  مرد  یک  نیس  حمله  عامل  که  می رسد  نظر  به 
تونسی تبار بوده است. در ژوئن سال گذشته، یک مرد مسلح 
گلوله  به  تونس  تفریحی  از سواحل  یکی  در  را  گردشگران 
بست و سی و هشت نفر را که سی تن از آنان از گردشگران 
انگلیسی بودند به قتل رساند. این واقعه به کاهش قابل توجه 
شمار گردشگران در تونس منجر شده و به صنعت توریسم 

این کشور آسیب جدی زده است.
فدریکا لومباردی، سخنگوی واتیکان نیز در محکومیت این 
وحشتناک  حمله  خاصی  حساسیت  یک  با  ما  گفت:  حمله 
رفتارهای  چنین  جدی  طور  به  ما  کردیم.  دنبال  را  نیس 
دیوانه وار و کشنده، نفرت بار، تروریستی و هر گونه حمله 
فرانسیس  پاپ  از طرف  ما  کنیم.  می  را محکوم  علیه صلح 
همبستگی و اتحاد خود با قربانیان این حمله و ملت فرانسه 

اعام می کنیم.
را  این حمله  نیز  برزیل  و  روسای جمهور سنگال، مکزیک 

محکوم کردند.
عربستان سعودی نیز این حادثه را محکوم کرد و دولت این 
کشور اعام کرد که »در کنار ملت و دولت فرانسه ایستاده 
پاریس  با  تروریسم  با  رویارویی  در  است  آماده  و  است 

همکاری کند.«
در همین حال، شورای همکاری خلیج فارس نیز این انفجار 

تروریستی را محکوم کرد.
تروریستی  حمله  نیز  عربی  متحده  امارات  دولت  همزمان 
در شهر نیس فرانسه را که موجب کشته شدن ۸0 شهروند 
این کشور شد، محکوم و آن را »جنایت زشت تروریستی« 

توصیف کرد.
امارات  خارجه  امور  وزیر  نهیان،  آل  زاید  بن  عبداهلل  شیخ 
گفت: امارات این جنایت زشت و هولناک را محکوم کرده 
و بر همبستگی کامل خود با جمهوری دوست فرانسه تأکید 

دارد.
هرگونه  اتخاذ  در  فرانسه  از  هم چنین  امارات  افزود:  وی 
این جنایت زشت  این شرایط حمایت می کند.  تدبیری در 
بدون  و  جدیت  با  تا  دارد  می  آن  بر  را  همگان  تروریستی 
هیچ گونه تردیدی در جهت مقابله با ترویسم در هر شکل و 

گونه ای که باشد، اقدام کنند.
زاید  بن  عبداهلل  شیخ  امارات،  خبرگزاری  اعام  اساس  بر 
هم چنین این حادثه را به دولت و ملت فرانسه و خانواده های 
را  عاجل  شفای  مجروحان  برای  و  گفت  تسلیت  قربانیان 

خواستار شد.
در همین حال، عبدالفتاح سیسی، رییس جمهوری مصر در 
پیامی به همتای فرانسوی خود همدردی اش را با وی در این 
حمله تروریستی ابزار و اقدامات تروریستی را محکوم کرد.

این  نیز گفت،  ژاپن  آبه نخست وزیر  از سوی دیگر شینزو 
حمله یک حمله »کاما تحمل نشدنی و بیرحمانه« است. وی 
گفت که با فرانسه در این زمان دشوار همبستگی کامل دارد.

در همین حال پولیس فرانسه اعام کرده که در داخل کامیونی 
که عامل حمله توسط آن شرکت کنندگان در مراسم روز ملی 
از جمله »ساح های  مقادیری ساح  زیر گرفت،  را  فرانسه 

سنگین«،  بمب و مواد منفجره پیدا کرده است.
یک  زیاد  احتمال  به  عامل حمله  فرانسه  پولیس  اعام  بنابر 
شهروند تونسی – فرانسوی 3۱ ساله بوده که به عمد بیش 
از ۸0 تن را در شهر نیس فرانسه زیر گرفت. این فرد متولد 

تونس است و به فرانسه مهاجرت کرده است.

جـهان در کنار فـرانسه
تروریسم هرگز دموکراسی، آزادی و برابری را شکست نخواهد داد
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